
·wanneer geen mens m11n hulpetooshetd ziet 
bid ik tot U. Heer. verlaat m11 n,e1· 

Ter dankbare hennnenng aan 

MARIA WILHELMINA TERSTEEG 

Z11 werd geboren te Heteren op 25 november 1918 
Na een geduldig gedragen ltJden ,n volle overgave aan 
God. haar Schepper en Heer. ging ZIJ toch nog plotseling 
van ons heen op donderdag 23 me, 1991. 
BtJ een plechltge Euchanstiev,enng 1n de parochiekerk 
Mana Onbevlekt Ontvangen te Heteren hebben w1J van 
haar afscheid genomen op 28 me,, waarna w,1 haar te 
rusten hebben gelegd op het R K Kerkhof aldaar ,n 
afwachting van haar gtonevotle opstanding 

Heel haar teven woonde z11 in Heteren Hier groeide z11 op 
en hier leidde ZIJ haar leven. eerst op de Steenoord en 
tater aan de KastanJelaan. Meer dan 15 jaar was z1J 
onderw11zeres aan de R.K. Lagere Schoot in Heteren 
Vete oud-teerlingen kennen haar nog als de goede. maar 
op 111n t1Jd ook strenge onderw1Jzeres met veel helde en 
zorg voor het onderw11s Naast haar werk op school had 
ze ook de zorg voor de paroch 1eb1bt1otheek; en dat deed 
ze voortrefleltJk 

B1J haar thuis was iedereen welkom Z1J was gastvn1 en 
zorgde voor gezet11ghe1d Meeslal had ze meteen iets op 
tafel staan. want ''daar zul je wet trek in hebben· Het 
deed haar goed wanneer haar familie even langs kwam. 
Ze had een geweldig goed geheugen ze dacht aan iedere 
verJaardag en stuurde dan ook prompt een kaart 
Mane hield van re,zen. daar genoot ze van Jammer 
genoeg was dat niet alt11d mogehJk vanwege haar 
gezondheid. Misschien nam ze daarom ook graag haar 
fiets en wandelde zo met haar fiets door het dorp. 
Ze was goed en gul en had alles voor een ander over. 
Alt,Jd had ze een stuk1e chocolade b11 zich en gaf dat aan 
kinderen maar ook aan volwassenen. Hoe dikwiJls heb 1k 
als pastoor niet ,ets van haar gehad 
Mane had een eenvoudig. maar groot geloof en een grote 
helde tot Moeder Mana. Met de rozenkrans in haar hand 
ging ze een kaarsje opsteken en ging dan bidden 
Het leed ,s haar zeker niet gespaard gebleven. maar 
klagen deed ze niet. ook toen ze zwaar ziek werd 'Het 
gaat wel . was haar antwoord Voor het dorp was Mane 
uniek en voor haar gehele fam1he was tante Mane een 
apart begnp. Wat er op de annonce staat. is zeker voor 
haar van toepassing. 
·w,e kan voelen wat Je hebt doorstaan··. 

Graag willen WIJ U onze harteltJke dank zeggen voor de 
bhJken van medeleven welke WIJ mochten ontvangen na 
het heengaan van onze dierbare zus. schoonzus en tante. 
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