


_I __ Ter dankbare herinnering aan 

Maria Josephina te Riet 
sinds 17 juni 1958 gehuwd met 
Hermannus Gerhardus Johannes 
ter Huurne 

Zij werd geboren 17 maart 1929 te St. lsi
dorushoeve . Voorz ien van het sacrament van 
de zieken is ze overleden in het ziekenhuis 
" de Stadsmaten " te Enschede op 19 oktober 
1985. Haar lichaam werd 24 oktober d.a.v. te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Buurse. 

Een christen wordt geroepen tot dienstbaar
heid . Zo ging Jezus ons voor. Hij nodigt ons 
uit Hem hierin te volgen. Moeder heeft dit in 
haar leven met volle inzet proberen waar te 
maken. In alle zachtheid en goedheid heeft 
zij zich ingezet voor allen , ze probeerde 
al len van dienst te zijn. Daarbij leefde zij ook 
sterk mee met het bedrijf. Totdat , een paar 
jaar geleden alweer , zij door moeheid werd 
getroffen . Een moeheid die niet over wilde 
gaan. Het werd ziekenhuis in, ziekenhuis uit. 
Hoe graag zij ook anders wi lde , de tijd van 
werken voor het gezin , wat bij haar hoog in 
het vaandel stond , was voorbij. Als ze er dan 
nog maar tussen kon blijven . 
In de laatste tijd drong het tot haar door dat 
ook dat niet meer ging . Zij heeft zich er bij 
neergelegd . De dood kwam voor haar als een 
verlossing. Temidden van haar man en kin
deren is zij heengegaan. 
Haar heengaan betekent een groot verlies , 
niet al leen voor haar man- en kinderen , maar 
ook voor haar zwagers. 

" Herman , kinderen en zwagers , hartelijk dank 
voor jullie l iefdevolle zorgen, voor de kracht 
die jullie opbrachten om naast mij te zijn in 
deze donkere maanden. 
Blijft met elkaar verbonden op onze mooie 
boerderij en bidt voor mij. 
Tot weerziens in het Vaderhuis ." 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en over
lijden van mijn vrouw en onze moeder en 
schoonzus zeggen wij u onze welgemeende 
dank. 

Fam . ter Huurne 


