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Dankbare herinnering aan 

BEN TER WEE 

echtgenoot van 

ANNIE REKERS 

Ben werd geboren in Geesteren op 22 januari 
1933 en hij huwde 25 januari 1962. Getrof
fen door een ernstige ziekte overleed hij, voor
zien van het Sakrament der Zieken, op 19 sep
tember 1986 te Almelo. Tijdens de uitvaart
dienst in de Egbertuskerk op 23 september 
hebben wij van hem afscheid genomen . 

Het is heel hard, als de dood het liefste uit je 
leven komt weghalen. Er zijn geen woorden 
voor! Het doet heel veel pijn en verdriet. Hoe 
broos en kwetsbaar een mens is, word je je be
wust bij het sterven van iemand, die nog maar 
53 jaar oud was. Jij, Annie, je was erg geluk
kig met hem; en hij met jou in je bijna 25 jaar 
huwelijksleven. Ben had veel liefde en zorg 
voor je en jij voor hem. Daarbij hadden jullie 
een heel hechte band met je familie. 
Ben h feld van het leven, van jullie eigen leven; 
maar hij genoot ook zo van de natûûr, van 
planten en bloemen, van bossen, van vogels; 

en telkens opnieuw ontdekte hij in de natuur 
weer het n(euwe leven. 
Maar toen kwam er over jullie leven een heel 
donkere wolk. Ben werd ernstig ziek; zes en 
een halve week bracht hij door in het zieken
huis. Het was een heel moeilijke t ijd voor jul
lie. Maar je hebt veel steun gehad van Zuster 
Fernando, die met liefdevolle zorg hem op 
zijn sterven heeft voorbereid. Want Ben was 
erg bang om te moeten sterven; h ij durfde en 
wilde er ook niet over praten. Maar, gelukkig, 
de laatste weken hebben jull ie wél samen 
kunnen praten. 
Nu is hij van je heengegaan. Hij laat een heel 
grote leegte achter, vooral bij Annie. Houdt 
elkaar nu vast, zoals je elkaar altijd hebt vast· 
gehouden. En we mogen geloven, dat Ben nu 
weer opnieuw leven heeft ontdekt, héél nieuw 
leven bij de Heer, bij Zijn en onze Vader in de 
hemel. 

Stil maar, wacht maar. 
alles word t nieuw, 

de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, 

al les wordt nieuw! 

Uw blijken van meeleven, t ijdens de ziekte en 
na het sterven van mijn lieve man en onze 
goede broer en zwager. zijn voor ons een 
steun geweest. Wij danken u daarvoor harte
lijk. 

J.M.J. ter Wee-Rekers 
en familie. 


