
De Stilte 

bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 

blijf je 
verder leven. 



t 
Als dankbare herinnering aan 

Hennie ten Have 
echtgenoot van Annie Weijenborg 

Hennie werd geboren op 22 mei 194 7 in de Veldmaat en hij is, 
gesterkt met het H. Sacrament van de zieken, thuis overleden 
op 13 maart 2003. 
We namen afsc heid van hem tij dens de uitvaartviering op 
woensdag 19 maart in de parochiekerk van de H. Blasius te 
Beckum, waarna we hem te ruste hebben gelegd op het paro
chie-kerkhof. 

Toch nog onverwacht en naar menselijke begrippen veel te 
vroeg hebben wij, kort na het overlijden van Hennie's moeder, 
afscheid moeten nemen van hem. Hoewel al enige tijd ziek en 
hoop op herstel uitgesloten was, was zijn toestand redelijk sta
biel en niemand van ons kon vermoeden dat zij n ei nde zo 
dichtbij was. 
Geboren in de Veldmaat verhuisde hij , op 10-jarige leeftij d, sa
men met zijn ouders naar Beckum en kwam aan de Geurtsweg 
te wonen in Stepelo. Hennie was enig kind en trouwde in 1972 
met Annie Weij enborg en hun huwelijk werd gezegend met de 
geboorte van Ange lique en Patrick. 
Na de basisschool bezocht Hennie de vroegere ambachtschool 
en was o.a. na een lascursus werkzaam als loodgieter en ver
warmingsmonteur. Zijn laatste werkgever was.de fa. Zwienen
berg te Hengelo, waar hij met heel veel plezier werkte, en was 
vol lof over zijn collega 's. 
Zijn grote hobby was zijn werk en hulpvaardig als hij was 
hielp hij ieder voort die een beroep op hem deed. Dit kwam 
ook tot ui tdrukking in de zorg die hij , samen met Annie, op 
zich had genomen voor zij n moeder en voor de ooms en tantes 
die naast hen woonden . Vier jaar lang sliep hij vier nachten per 

week bij zijn enig overgebleven tante Hanna, tot zij vorig jaar 
in maart over! eed. 
Naast het vroegere fi ets- en autocrossen, het kij ken naar de 
handbalwedstijden van Angelique, was zijn grote hobby de 
motorcross geworden, de hobby van Patrick die hij op de voet 
volgde. Samen met Annie was hij menig uurtje op de baan te 
vinden, hebben daar ook veel vrienden en kennissen gevonden 
die Hennie, ook tijdens zijn ziek zijn trouw kwamen opzoeken. 
Daarnaast was hij het li efst bezig op zijn hobby-boerderij , het 
bewerken van het land op zijn geliefde trekker en zij n interesse 
voor de kalveren en de varkens. Zelfs in zijn rolstoel ging hij 
nog naar de stal om aan te geven hoe een bevriezing verholpen 
moest worden . 
De tweede kerstdag verslechterde zijn gezondheid zodanig dat 
hij gesterkt werd met het H. Sacrament van de Zieken, we mo
gen spreken van gesterkt omdat hij een week later toch weer 
enigszins opknapte en hij weer aanspreekbaar was. Hoewel we 
wisten dat herstel niet mogelijk was, kwam zijn overlijden toch 
nog onverwacht en is hij, afgelopen donderdag, in het bij zijn 
van Annie, thuis op zij n vertrouwde plekje, vredig ingeslapen. 
Met zijn heengaan verliest Arm ie een lieve, zorgzame en trouwe 
man en Angelique en Patrick met hun partners een lieve pa en 
schoonpa. Een bescheiden, eenvoudig en hardwerkende man 
heeft ons verlaten. We houden een dankbare herinnering aan 
zijn leven met ons hier en weten dat het goed was. 
Bij ons verdriet om zijn heengaan mogen wij geloven dat hij 
nu zijn plaats bij God heeft mogen innemen, verenigd met al
len die hem lief waren, en dat God hem beloont voor al het 
goede dat wij van hem mochten ontvangen. 

Allen die veel voor Hennie hebben betekend en ons tot steun 
zijn geweest zeggen wij heel hartelijk dank. 

Annie ten Have-Weijenborg 
Angelique en Gerben 

Patrick en Edi th 


