
Dag vogels, dag bloemen ..... . 



In dankbare herinnering aan 

Femle ter Denge-Schouten 

echtgenote van Johan ter Denge 

Zij werd geboren op 24 december 1931 in Hoofddorp en 
overleed te Hengelo op 7 november 2002. Na de uitvaart· 
dienst in de Raphaë~Exoduskerk op dinsdag 12 november 
werd zij gecremeerd in het crematorium te Usselo. 

Mama groeide op in Hoofddorp als oudste dochter in een gezin 
van zeven kinderen. Dit bracht met zich mee dat ze al op jonge 
leeftijd verantwoordelijkheden te dragen had. Al vroeg ging 
ze van school om haar steentje in het gezin bij te dragen. Haar 
talenten lagen daarom vooral ook meer op het creatieve en 
sociale gebied. 
Een paar jaar na de oorlog leerde ze papa kennen en in 1951 
verhuisde ze naar Enschede waar ze echter slechts kort 
gewoond heeft, want in 1953 trouwde ze met pa en kwam ze 
in Losser te wonen. Hier kreeg ze drie kinderen. De 
beg111jaren waren geen vetpot zodat mama her en der moest 
bijverdienen. 
In 1962 verhuisde ze met haar gezin naar Raalte alwaar haar 
vierde en laatste kind werd geboren. Hier deed ze veel 
ac.Witeltenwerk als vrijv.illigster in de jongerensoos. Mama bleef 
sociaal bewogen met de mensen om haar heen. 
Eind 1970 verhuisde ze naar haar laatste adres aan de "van 
Harenstraar te Hengelo. Al vrij snel meldde ze zich aan als 
vrijwilligster bij "de Zonnebloem• en later ook nog bij de 
'Caritas'. Bij de eerste heeft ze zich zelfs 25 jaar met volle 
overgave ingezet. 
Tevens kon ze ook genieten van haar handwerken, het lezen 
van gedichten en het luisteren naar muziek. Ook gastvrijheid 
had ze hoog in haar vaandel staan. Ze hield van feestjes, 
gezelligheid en onder de mensen zijn. 

Al een aantal jaren leed ma in toenemende mate aan 
vergeetachtigheid, achteraf bleek als gevolg van een kleine 
hersenbloeding. Hierdoor en door de immobiliteit die dit met 
zich meebracht, raakte ze steeds meer in een isolement. 
hoewel ze trouwe bezoekers hield. 
Haar laatste jaren gingen steeds moeizamer door haar 
afnemende gezondheid. Haar geheugen liet haar steeds meer 
11 de steek. De heupoperatie, twee jaar geleden, heeft daar 
geen goed aan gedaan. Desondanks bleef ze erg genieten 
van haar gezin en helemaal van haar kleinkinderen en ze 
paste dan ook graag op, vaak samen met pa. 
Als de familie samen was op verjaardagen en feesten genoot 
ze zichtbaar, ze was een echt gezelligheidsmens. Ze raakte 
wel steeds sneller vermoeid. Dat ze zich niet meer kon uiten de 
laatste maanden frustreerde haar enorm. 
De laatste vier weken in het ziekenhuis ging ze snel achteruit. 
Het kaarsje brandde langzaam op. Ze had ook duidelijk 
aangegeven dat ze het zo wel goed vond. Het was mooi 
geweest. 
Omringd door haar dierbaren is mama vredig ingeslapen. 

Mama je was een liefhebbende vrouw, moeder 
en oma. We zullen je liefde en aandacht missen. 

Bedankt vooral/es/! 

Voor het medeleven en uw aanwezigheid bij haar uitvaart en 
crematie zijn wij erg dankbaar. Uw steun deed ons erg goed. 

Johan ter Denge 
Kinderen en kleinkinderen 


