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In onze gebeden en H. Missen 
willen wij dankbaar gedenken 

Johanna Berendina Scharenborg 
echtgenote van 

Johannes Theodorus ter Huurne 
Zij werd te Haaksbergen geboren op de Be augustus 
1889 en overleed nog vrij onverwacht, voorzien van 
het H. Sacrament der Zieken, te Enschede op 29 oc
tober 1962. Op de Allerzielendag van dat jaar werd 
haar lichaam te rusten gelegd op het r.-k. Kerkhof te 
Haaksbergen. 

Zij was in de volle zin van het woord een Huismoeder. 
Haar vreugde vond zij in haar gezin Daar was zij 
het lichtend voorbeeld in trouwe plichtsbetrachting • 
daar was zij steeds de band, die allen sgmenbond. 
Haar genoegen zocht ~ij niet buitenshuis, maar aJs 
haar kinderen maar thuis waren, dan was zij gelukkig. 
Groot was dan ook het offer, dat God tot tweemaal 
van haar vroeg om een dochter af te staan voor het 
heilig dienstwerk. Moeite kostte het haar om dit offer 
te kunnen brengen. Maar de kracht hiertoe vond zij 
in hoor geloof, in de geloven.de kracht van haar man 
en in het feit, dat al haar andere kinderen hun trouwe 
verbondenheid met thuis bleven tonen. 
Maar juist hierom is het nu voar haar man en kin
deren zo moeilijk om Moeden; plaats thuis voortaan 
leeg te vinden. Zij hebben echter de zekerheid dat 
Moeder van uit de hemel met nog grotere zorg haar 
gezin zal blijven bijstaan. En steeds zal aanwezig 
blijven de herinnering aan haar mooie voorbeeld . / 
Geen betere dankbaarheid voor haar kinderen en 
allen, die haar liefde ondervonden, dan om dit voor
beeld na te volgen: mogen zit allen, ieder in zijn 
eigen omgeving diezelfde toegewijde zorg blijven 
schenken, die zij van deze Vrouw en Moeder mochten 
ondervinden. 
Bidden wij God, dat Hij haar spoedig de rust moge 
geven, die zij zich in haar leven zo weinig gunde. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID 


