
dag, lieve medemens, 

Dag, lieve medemens, 
neem je tijd om gelukkig te zijn. 
Je bent een wandelend wonder op deze aarde. 
Je bent enig, uniek; onvervangbaar. 
Weetje dat? 
Waarom sta je niet verstomd, 
ben je niet blij, verbaasd over jezelf 
en over al die anderen om je heen? 
Vind je het zo gewoon, 
zo vanzelfsprekend, dat je leeft, 
dat je leven mag, dat je tijd krijgt 
om te zingen en te dansen, 
om gelukkig te zijn? 
Waarom dan je tijd verliezen 
in een zinloze jacht naar geld en bezit? 
Waarom je een massa zorgen maken 
om dingen van morgen en overmorgen? 
Waarom ruziemaken, je vervelen, 
je verdrinken in zinloos amusement 
en slapen als de zon schijnt? 
Neem rustig je tijd om gelukkig te zijn. 
Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf, 
maar ruimte, om te parkeren in de zon! 

(P. Bosmans) 



Ze blijft in onze dankbare herinnering 

Hanneke ter Beek-Velthuis 

sinds 30 oktober 1970 weduwe van 
Karel ter Beek 

Ze werd geboren in Zuid-Berghuizen op 28 sep
tember 1904. Thuis aan de Postweg in Oldenzaal 
overleed ze onverwacht op 3 januari 1997. In de 
Mariakerk, waar ze in september nog had deel
genomen aan de gezamenlijke ziekenzalving, 
hebben we haar dankbaar herdacht, waarna we 
haar lichaam op de begraafplaats te Oldenzaal 
hebben toevertrouwd aan de aarde, waar moe
der en vader nu samen rusten. 

Hanneke groeide op in haar oudershuis aan wat 
nu genoemd wordt de Reigerstraat. Sinds haar 
huwelijk met Karel ter Beek woonde ze eerst in 
Lonneker, daarna in de nieuwbouw aan de Post
weg. Zakelijk ingesteld, heeft ze hard gewerkt in 
hun levensmiddelenwinkel, waardoor ze contact 
had met heel veel mensen. Ze was de goede en 
leidinggevende moeder voor haar 5 kinderen, aan 
wie ze haar geloof en haar levensvisie voorhield. 
Ze leefde mee met haar kleinkinderen, bezorgd 
om de goede band in de familie, maar vooral 

dankbaar, omdat het wonen bij Henk, Annie en 
Renate haar een veilig gevoel gaf. 
Ze was recht door zee, nam geen blad voor de 
mond en kenmerkte zich door haar duidelijke 
standpunten. Zelf kon ze goed praten, maar ook 
heel goed luisteren. Graag had ze mensen om 
zich heen, hier, maar ook op vakantie, want ze 
hield van reizen, samen met anderen te zijn in 
Zenderen, maar vooral waardeerde ze een week
end weg te gaan met de hele familie. Ze onder
hield goede contacten met haar vriendinnen, met 
wie ze aan allerlei activiteiten deelnam. Haar 
sterke gezondheid gaf daartoe alle mogelijkhe
den. 
Ook verdriet heeft ze gekend. Ze vond dan rust 
en vrede in haar sterk geloof, in haar bijzondere 
band met de parochie en met de Eucharistie, in 
het weekend en door de week. Toen ze met haar 
fiets niet meer naar de kerk kon, volgde ze bijna 
alle vieringen via de kerkradio en ontving ze thuis 
de H. Communie. 
Zoveel kaarsen hebben gebrand bij haar Uitvaart; 
moge ze bij God tot het volle licht komen. 

We voelen ons getroost door uw medeleven en 
door uw aanwezigheid bij de afscheidsviering. 
We zijn u daarvoor dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 




