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Gedenk in dankbaarheid 

Maria Johanna Gezina Terdenge 

Geboren te Losser op 27 februari 1912. 
Sinds 3 december 1985 weduwe van 
Hendrikus Johannes Olde Daalhuis 

Geheel onverwacht, maar ook helemaal 
voorbereid is zij terug gegaan naar haar 

Schepper op 29 juli 2000. Met een 
plechtige Eucharistieviering in de kapel van 

't Dr. Ariënshuis te Enschede hebben wij 
op 3 augustus afscheid 

van haar genomen. 

Ma was voor ons een lieve moeder en oma. 
43 Jaar was zij heel gelukkig met pa. Ze 
vond het fijn, dat hij veel dingen regelde. 
Zelf was ze heel bescheiden. Altijd wat op 
de achtergrond, was ze toch duidelijk aan
wezig. Haar leven speelde zich voornamelijk 
af binnen haar gezin. Tot het laatste toe 
bleef ze zich intens verbonden voelen met 
haar kinderen, kleinkinderen en achterklein
kinderen. 

Ze stelde het op prijs als ze werd opge
haald, was altijd dankbaar voor een blijk van 
belangstelling, ook in 't Dr. Ariënshuis, waar 
zij ruim 7 jaar verbleef. 
Zij viel het meest op door haar eenvoud, 
haar tevredenheid en haar liefdevolle zorg, 
zoals eertijds ook voor pastoor Brouwer te 
Losser. 
Heel haar leven werd gedragen door een 
diep geloof. De Kerk was haar bijzonder 
dierbaar. De Eucharistie haar bron van 
kracht, haar leven lang. En Maria haar grote 
voorbeeld als moeder en haar toeverlaat, op 
wier voorspraak ze aldoor vertrouwde. 
Vanuit haar rotsvaste geloof aanvaardde zij 
vol overgave het overlijden van pa. 
Vanuit dat geloof zag zij er ook niet tegen op 
om zelf dood te gaan, omdat zij zich op-weg 
wist naar God, haar Heer. Daarom vertrou
wen wij, dat zij nu voor eeuwig "thuis" is 
gekomen. Moge zij nu voor ons allen een 
voorspraak zijn! 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan onze goede ma en 
oma. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 




