
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



t 
Wil aan mij blijven denken. 

ARNOLD TEN HEGGELER 

echtgenoot van 
MARIETJE VEHOF 

Arnold werd geboren op 15 november 1933 te Ambt 
Delden. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed hij op 1 maart 1994 in zijn geboorteplaats. Na de 
Eucharistieviering in zijn parochiekerk van de H.H. Petrus 
en Paulus te Hengevelde, werd hij op 5 maart begraven 
op het kerkhof van de parochie. 

De naam van de historische boerderij aan de Slotsweg, 
waar Arnold heel zijn leven heeft gewoond, is "Groot 
Herre". Daarom kende iedereen hem als "Arnold van de 
Groot Herre". 
Arnold's ouders werkten nog volop mee in en buitenshuis, 
toen hij met Marietje trouwde. Zij kregen vier jongens, die 
spelenderwijs heel veel van hun vader leerden op het be
drijf en in de werkplaats. De aanloop bij opa en oma en 
de gemoedelijkheid van Arnold zorgden er voor, dat er al
tijd familie, buren en vrienden over de vloer waren. Arnold 
hield van goede en fijne kontakten met jong en oud. 
Zijn werk deed hij graag. Hij hield van het huis en de 

schuren, en hij had op allerlei gebied een goed technisch 
inzicht. Er waren volop plannen voor de toekomst. 
Terwijl de jongens hun eigen plaats in de maatschappij 
steeds meer vonden en Arnold en Marietje het mooier en 
gemakkelijker leken te krijgen, voelde Arnold zich niet fijn 
en goed. Een jaar lang was hij niet zichzelf. 
Een ongeneeslijke ziekte was in zijn lichaam binnenge
slopen. De bouw van het nieuwe huis, de toekomst van 
de jongens, het verdere leven van Marietje: Arnold vocht 
om erbij te mogen blijven. 
Nog eenmaal is hij naar Polen geweest, waar hij vriend
schap onder de mensen beleefde. Hij bleef kaarten. Maar 
nooit klaagde hij, toen bleek dat hij de strijd niet zou win
nen. 
"Ik kan geen afscheid nemen", waren zijn woorden. Het 
verdriet en de pijn, die hij achter zou laten, kon hij niet on
der woorden brengen. Maar heel zijn ziekbed was een tijd 
van onderlinge zorg en dankbaarheid. 
Arnold mag nu, zoals het eeuwenoude geloof ons zegt, 
leven in het hemels Vaderhuis. Maar hij blijft ook leven in 
ons hart. Wij blijven aan hem denken. 
Pa bedankt! 

Voor alle goede hulp, zorg en medeleven van zovelen 
zeggen wij heel hartelijk dank. 

fam. ten Heggeler - Vehof 
Slotsweg 8, 7496 PW Hengevelde 


