
Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve zus, schoonzus 
en tante zijn wij U zeer dankbaar. 

Fam. Terhorst. 



In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Terhorst 

Zijwerdgeborenop30juni 1912te 
Enschede en overleeä in het ziekenhuis al
daar, gesterkt door het Sacrament van de Zie
kenzalving, op 12 november 1991. 

De H. Eucharistie bij haar Uitvaart werd ge
vierd in de kerk van de Goede Herder te 
Enschede op 15 november, waarna de crema
tie volgde te Usselo. 

Een zeer bewogen leven hier op aarde is af
gesloten: Jo Terllorst is na een lange ziektepe
riode en een moeilijke strijd om het af 
sçheid heel rustig overgegaan naar het eeu
wig leven. 

Zij is een vrouw geweest, die al haar capacitei
ten gesteld heeft in dienst van de Kerk en het 
onderwijs. Toen zij 20 jaar was, trad zij in bij de 
Zusters van 0. L. Vrouw te Amersfoort. Haarle
venstaak vond zij in het onderwijs, waartoe zij 
zich geroepen voelde allereerst in de missie 
van ost-Java. In de moeilijke oorlogsjaren 
moest zij in het Jappen kam P. te Ambarawa de 
gevangenen verplegen: dit heeft zij met heel 
veel liefde zonder zichzelf te sparen gedaan. 
Terug in Nederland kreeg zij verantwoordelij
ke functies toebedeeld in net onderwijs op ver
schillende plaatsen. 
Het leven als religieus kon voor haar niet op 
een verantwoorde wijze een voortzetting vin
den. In goede harmonie bleef ziU,et onderwijs 
trouw, nu in haar geboortestad-Enschede, en 
zo heeft zij nog heel veel betekend als onder
wijzeres aan áe Maria Gorettischool. Zij dien
de haar P.arochie nog enkele jaren als kerk
meester. In de perioáe van werverdiende rust 
na haar pensionering kon zij zich helemaal ge
ven aan haar familie.naar vriendinnen en haar 
hobby's. Toen zij veel lichamelijk lijde11 te ver
werken kreeg, loonde zij telkens veel le
vensmoed, toldat haar krachten echt opge
bruikt raakten. Zo heeft deze lieve, behulpza
me en belangstellende vrouw geleefd; zo 1s zij 
ook gestorven vol geloof aan de Goede Herder 
Jezus Christus en vol liefde tot de Moeder 
Gods Maria. 
Moge zij nu leven in de liefde van 
Gods Vaderhuis. 




