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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes ten Have 

echtgenoot van 
Petronella Gesina Cornelia de Wilde 

Hrj werd geboren op 17 juli 1919 te Hengelo ov 
en overleed geheel onverwacht op 24 junr 1995 
in het ziekenhuis te Hengelo ov. 
Na een gezongen Uitvaartviering in de St. 
Lambertuskerk te Hengelo ov. hebben wij hem 
te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aan 
de Deurningerstraat te Hengelo ov 

Na een plotseling ingetreden ziekte ging Jan 
van ons heen. We missen hem zeer, maar be
waren een drerbare herinnenng aan hem mee 
in ons hart. 
Jan was voor alles een eenvoudig en beschei
den mens, dre zich dienstbaar opstelde voor ie
dereen. 
Zijn lieve vrouw. met wie hij rn een gelukkig hu
welijk verbonden was, kwam voor hem op de 
eerste plaats 

Door zrjn werk kwam hij in contact met v~~I 
mensen, die hem graag mochten vanwege z11n 
Innemend karakter en onbaatzuchtige houding. 
Altijd stond hij met plezier klaar voor ieder~en. 
Het was zijn tweede natuur. Soms kon h1J fel 
reageren, maar dat duurde .maa~. even 
Onmiddellijk stond hij klaar om zrin sprit te be
turgen, want Jan was een mens van vrede. 
Hij was blij met iedere dag en genoot van de 
dagelrjkse dingen. Boven alles was Jan een ge
lovig mens. Maar dat niet alleen. Van binn~nurt 
onderhield hij spmtueel contact met Onze Lieve 
Heer en Moeder Maria. Hij voedde dit contact 
en bad graag. Daarom was hij een trouwe kerk
ganger en vooral de Latijnse hoogmis was we
kelijks een feest voor hem. 
Moge h1J nu opgaan naar het hemels :'ade~hu1s 
en opgenomen worden in de eeuwige Lrefde 
van God. Vanuit de hemel zal hij verbon(!en 
blijven met zijn dierbare vrouw die allee.n a?h
terblijft. Moge zij gesterk1 worden door ziin hef
devolle voorspraak. 

HrJ ruste in vrede 

Voor al uw blijken van medeleven en belang
stelling na het overlijden van mijn lieve man en 
hursgenoot zeggen wij u hartelijk dank. 

P.G.C. ten Have - de Wiide 
H. Vossebeld 


