


Bedroefd, maar heel dankbaar voor haar 
zorgzame leven , •nemen we afscheid van mijn 
goede vrouw, onze zorgzame moeder en oma, 
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eerder weduwe van 
Johan Gerhardus Exterkate 

Zij werd geboren te Losser op 24 mei 1914. 
Nadat zij op 8 februari 1988 temidden van 
haar dierbaren het Sacrament van de Zieken 
had ontvangen, is zij op zondagavond 20 
maart 1988 in alle rust voor altijd ingeslapen. 
Wij namen van haar afscheid op donderdag , 
24 maart in de kerk van de H. Blasius te 
Beckum waarna we haar te ruste hebben ge
legd op het parochiekerkhof. 

Na het overlijden van mijn vrouw, onze moe
der en oma mogen we zeggen : Het is vol
bracht. Dat geldt voor haar, die nu uit het 
lijden verlost is; dat geldt voor ons: we zijn 
blij dat we moeder tot het laatste mo
ment hebben mogen verzorgen. Dat had zij 
ook verdiend. Zij had geen gemakkelijk leven 
gehad. Met hard werken heeft zij samen met 
zowel haar eerste als haar tweede man de 
boerderij uit woeste grond opgebouwd en 
verder uitgebouwd. Het was werken van de 
vroege morgen tot de late avond. Zij hield 
ook heel erg van het werk op de boerderij: 
ze was liever buiten dan in de keuken. 
Haar eerste man is veel ziek geweest. Toen 
hij stierf stond ze er al leen voor met haar 

gezin en was ze afhankelijk van famili e en 
buren . Zij kon echter heel veel aan. Zelfs 
had ze veel oog voor andermans problemen: 
de eigen problemen kwamen dan op de 
achtergrond. De laatste tijd maakte ze het 
niet zo goed . Na haar operatie een jaar ge
leden kwam ze er maar niet weer bovenop. 
Bovendien, had ze een moeilijke tijd met 
broers en schoonzusters, die haar ontvielen. 
Ze voelde voor haarzelf ook het einde komen. 
Dat hoefden haar de dokters eigenlijk niet 
meer te vertellen . Heel bewust en in alle 
openheid heelt zij de laatste weken afscheid 
genomen van al haar dierbaren. Ze was vol 
zorg om ieder. Het viel haar vooral moeilijk 
om de mensen thuis achter te laten. Stukje 
bij beetje heeft zij van alles en iedereen af
scheid genomen in het volle geloof dat haar 
leven goed was geweest en dat zij nu naar 
de Heer van alle leven mocht gaan, al 
d~_urd_e het ha~r op het laatst wel wat al telang. 
ZIJ die er alt1Jd graag heel verzorgd uitzag, 
moest een volledige aftakeling meemaken. 
Nu Trui, moeder en oma gestorven is, weten 
WE: dat haar lev":n zeer goed was en vragen 
WIJ God , dat H1J haar overvloedig mag be
lonen voor haar goedheid en liefde voor 
man, kinderen en kleinkinderen tot het 
laatste moment. 
We zeggen tot afscheid: Trui , je hebt ons 
heel duidelijk het gezicht van God laten zien . 
Bedankt en leef voor altijd in Gods licht. 

Allen die veel betekend 
vrouw, moeder en oma 
waren in deze dagen, 
hartelijk dank. 

hebben voor mijn 
en die ons nabij 
zeggen we heel 

Hendrik Tijhuis 
Familie Exterkate 


