
Ter nagedachtenis aan 

HEINZ TER DENGE 
die geboren werd op 18 februari 1922 
te Losser. Zijn kerkelijk huwelijk sloot 
hij op 9 juni 1953 met 

Wies Muller. 
Hij stierf op 28 september 1987, nog 
voorzien van het H. Oliesel. 
Op 2 oktober 1987 hebben we hem, 
na een Eucharistieviering in de Maria 
Geboortekerk, naar zijn laatste rust
plaats begeleid op het R.K. kerkhof te 
Losser. 

Hoewel we wisten, dat pa een onge
neeslijke ziekte had, is het afscheid nu 
toch nog erg plotseling gekomen. Hij 
wist, ondanks zijn ziekte, tot de laatste 
dag van het leven te genieten, samen 
met zijn vrouw, zijn kinderen en klein
kinderen. 
Pa heeft na een leven van hard wer
ken, nog enkele jaren kunnen genieten 
van een welverdiende rust. Zijn liefde 
ging toen vooral uit naar de natuur, 
naar vogels en dieren. 
We zullen pa in herinnering houden als 
een zorgzame, trouwe man voor zijn 
vrouw. Zij zal het kopje thee missen, 
dat hij haar elke morgen op bed bracht. 

En voor zijn kinderen was hij een va· 
der, die hen alle kansen en ruimte gaf 
om zich te ontwikkelen , te ontplooien. 
Hij had begrip voor ieders opvatting, 
ook wanneer deze afweek van zijn eigen 
geloof en levenswijze. 
Pa zal in ons voortleven als een blij· 
moedig mens, met een gevoelig hart, 
ook al toonde hij dit niet zo direkt. 
In Losser, waar pa opgroeide en ziJn 
hele leven doorbracht, zal hij bekend 
blijven als Heinz van de Klomp. Ook 
Zijn behulpzaamheid, zijn klaar staan 
voor iedereen, zal voor ons een stimu
lans zijn om in zijn geest verder te leven. 
Wij bidden tot God, dat Hij pa opneemt 
in zijn liefde en dat hij in ons blijft 
voortleven als de lieve man, de zorg· 
zame vader en fijne opa die hij was. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van mijn lie· 
ve man, onze zorgzame vader en opa, 
betuigen wij onze oprechte dank. 

L. P. M. ter Denge-Muller 
Gerard en Maria 
Alouis en Diny 
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Henriette en Gerhard 

Sanne, Bart 
Ben en Petra 


