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In dankbare herinnering aan 

BERNARD TEN DAM 
echtgenoot van 

MARIE MEULENBROEK 

Hij werd geboren op 15 mei 1910 te Lonneker 
en is, gesterkt door de Sacramenten der 
Zieken, overleden op 3 november 1992. Op 
6 november hebben we afscheid van hem 
genomen tijdens een uitvaartdienst in de 
H. Hartkerk en een daarop aansluitende korte 

liturgische dienst in het crematorium 
te Usselo. 

Het levensverhaal van Bernard ten Dam IS 
voltooid . In de herinnering van zijn vrouw, 
zijn kinderen en kleinkinderen zal hij blijven 
voortleven als een man met een groot hart, 
bij wie je altijd terecht kon en voor wie niets 
teveel was . Ruim 50 jaar lang heeft hij in 
een goede harmonie met zijn vrouw zijn bes
te krachten gegeven voor hun gezin. Daar 
lag zijn eerste aandacht en zorg . En toen ze 
getroffen werden door de ernstige ziekte 
en het overlijden van hun dochter Carla, 
bracht dit erg veel verdriet. Ingekeerd in 
zichzelf als hij was, liet hij het naar bulten 
nauwelijks merken, maar het heeft lang door
gewerkt. 
Naast zijn gezin heeft hij ook veel tijd en 
energie gestoken In verenigingen en groe
peringen die een beroep op hem deden. Zo 
heeft hij diverse bestuursfunktles vervuld in 
de burgerlijke en kerkelijke samenleving, tot 
in de bewonerscommissie van Avondrust toe. 
Hij had een brede interesse en zijn Inbreng 
werd zeer gewaardeerd. 
Helaas kwam aan dit alles een einde, toen 
hij afgelopen zomer ziek werd . Sneller dan 

we verwacht hadden namen zijn krachten af. 
Zijn taak hier Is volbracht. En terugziend 
op zijn leven mogen we dankbaar zijn voor 
wat hij ons heeft gegeven. We gunnen hem 
de rust na zijn welbesteed leven. 

Hij ruste in vrede! 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden zeggen wij u 
hartelijk dank. 

M. ten Dam-Meulenbroek 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, november 1992 
Huize Avondrust 
Geerdinksweg 130 




