
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS MARINUS TEN BOK 
echtgenoot van 

Hendrika Antonla Wagenmans 

Hij werd geboren 9 augustus 1909 te Hel!en
dOOin Voorzien van het Sacrament der Zie
kenzalving overleed hij 21 nover.~ber 1937 in 
het Streekziekenhuis te Almelo. Op 25 no
vember 1987 hebben wij hem te ruste gelegd 
op thet parochiële kerkhof te Hellendoorn . 
.. Door het sterven wordt ons leven ingrij
pend veranderd, maar niet ongedaan gemaakt, 
Als het aardse huis van ons lichaam het be
geeft. heeft God voor ons een plaats bereid 
In Zijn woning om daar voorgoed te verblij
ven''. Met deze onsterfelijke woorden uit de 
Liturgie van de Kerk nemen wij hier en nu 
tijdelijk afscheid van onze geliefde man en 
vader. 
'n Afscheid dat ons moeite kost en hard valt 
omdat ZIJn heengaan zo plotseling gebeurde: 
Aan een zeer weibesteed leven kwam Ineens 
het einde, ook al wisten wij en hUzelf dat 
het zo kón gebeuren. Wij voelen ons echter 
ook getroost bij de gedachte dat hem een 
lange lijdensweg bespaard is gebleven: en 
óók - vanuit ons aller geloof - dat hij zijn 
eeuwig einddoel heeft bereikt. In dat geloof 

heeft onze man en vader geleefd en ge
werkt, is hij in volle overgave heengegaan om 
nu te ervaren wat het zeggen wil: Helemaal 
thuis te zijn bij ons aller Vader in de Hemel. 
Daarnaast bewaren wij een dankbare herin
nering: Hij blijft In ons voortleven ook met 
het goede en mooie dat wij van hem onder
vonden. H:j gaf zich ge-heel zoals hij was: In 
ziJn harde wer!~en en Oilafgebroken trouw 
voor zaak en gezin; hij heeft enorm veel op
gebouwd en heeft dat uitstekend gedaan, Hij 
deed dat onopvallend en zo bescheiden mo
gei!Jk, hij zocht nooit zichzelf. We mogen 
blij zijn dat hij daarnaast zich kwijt ko.1 i :> 
zijn liefhebberijen, zoals de sport en het om
gaan met en verzorgen van de dierenwereld 
om zich heen; hij mocht er rijk en gelukkig 
mee zijn, ook al omdat hij alles op de juiste 
waarde wist te schatten. En door heel zijn 
'e• en h<2en wa:en zijn ge1oof in God en 
trouw aan de Kerk een tweede natuur gewor
den, in al!e eenvoud maar volkomen eerlijk 
en oprecht. 
Wij bewaren een fijne herinnering, iets om 
dankbaar voor te zijn. Het zal ons leven ze
ker blijvend verrijken; en wij verheugen ons 
op het wederziens bij God, waar onze ge
liefde man en vader nu geheel thuis is, na 
een welbesteed leven op aarde. 


