
t 
In dankbare herinnering aan mijn lieve man 

en onze zorgzame vader en opa 

HENDRIKUS MARINUS 
DASHORST 
echtgenoot van 

HENDRIKA GEERTRUIDA TER ELST 
eerder van 

JOHANNA MARIA TER ELST 
Hij werd geboren op 1 mei 1905 te Zender~n 
en overleed op 7 juni 1978 te Hert me. Hij 
werd begraven 10 juni 1978 op het parochie
kerkhof van l-lertme in afwachting van de 

opstanding van alle leven. 

Wij dragen aan vader en opa een herinne
ring met ons mee die wij een kostbare 
helinocring mogen noemen. 
Vader zal bij ons blijven voortleven als iemand 
die zich in een zeer werkzaam en zorgzaam 
leven vol liefde en toewijding heeft ingezet 
voor moeder en ons zijn kinderen. Daarvan 
was zijn leven een sprekend getuigenis. 

Hij was de sterke pijler die ook in tegen
slagen en beproevingen het leven van ons, 
zijn gezin, droeg, staande hield en steunde. 
Zijn werkkracht en zijn geestkracht waren 

de band die ons in saamhorigheid en eens
gezindheid samen hield. 

Vader was ook een diepgelovig mens. Zijn 
bestaan was gebouwd op de vaste grond van 
Gods Woord en Gods Wil. En hij leefde 
uit bet besef van Gods zorgende liefde en 
nabijheid. Dat was de pijler van zijn leven. 

Toen zijn levenskracht hem ontvallen was, 
bond zijn jarenlange kwetsbaarheid en 
ziekte ons zijn kinderen en kleinkinderen 
samen in eensgezinde zorg en toegewijde 
liefde, waarmee wij zijn onvolkomenheid en 
uitputting mochten dragen en verzorgen rot 
aan zijn laatste dag. Zo werd hij in zijn 
zwakheid voor ons nog meer onmisbaar. 

Vol dankbaarheid geven wir hem uithanden 
in Gods Hand, in de overtuiging dat hij daar 
nog meer geborgen is dan hier bij ons, dat 
bij veilig is in Gods liddevolle vrede. 

Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 
bid voor hem. 

Onze oprechte dank aan allen die blijk gaven 
van meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze lieve man, onze vader 
en opa. 

H. G . Dasborst-ter Eist 
kinderen en kleinkinderen. 


