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In dankbare herinnering aan 

Hermanus ter Heegde 

echtgenoot van 

Gertrudis Philipsen 

Hij werd geboren te Lonneker op 27 januari 1914 
en overleed geheel onverwacht op 21 april 1993 
te Enschede. 
De H. Eucharistie bij zijn uitvaart werd gevierd in 
de Ariënsgedachteniskerk te Enschede op 26 
april, waarna de crematie volgde te Usselo. 

Verdriet en dankbaarheid vervullen ons na het zo 
plotseling overlijden van deze beminnelijke 
mens, die allereerst een inniggeliefde echtge
noot, een goede en lieve vader, opa en opapa 
geweest is. 
Zijn huwelijk van bijna 55 jaar heeft hem in trouw 
en liefde verbonden met zijn dierbaren en met 
hen leefde hij in vreugde en verdriet alle dagen 
van zijn lange leven. 

Ook als zakenman met veel grote talenten naar 
mensen en dingen toe steunde hij op zijn Truus 
en heel sterk beroerden hem nog zo kort geleden 

. de ziekte en het sterven van zijn schoonzoon 
Matti, die ook zijn compagnon was in de zaak. 
Meer dan een halve eeuw heeft hij op heel eerlij
ke wijze de belangen van zijn zaak en de klanten 
kunnen behartigen: hij legde steeds heel gemak
kelijk contact met mensen en kreeg zo in de za
kenwereld en daarbuiten veel vrienden. 
Hij kwam tot rust in zijn aandacht voor de natuur 
en beleefde deze verbondenheid op heel sportie
ve wijze in de wintersport in Oostenrijk en als 
liefhebber van de jacht. 
Stil kon hij zijn over datgene wat hem heel erg 
ter harte ging; stil was hij ook als gelovige 
christen, die in stoere kracht en grote trouw zich 
staande hield in maatschappij en kerk. 
Nu zijn leven op heel waardige wijze onder ons is 
afgesloten, moge het de voortzetting krijgen bij 
de verrezen Heer, in wiens licht hij geleefd en ge
werkt heeft. 

Uw meeleven en aanwezigheid bij zijn uitvaart 
hebben ons zeer gesteund en daarvoor zijn wij U 
zeer dankbaar. 

G. W. A. ter Heegde-Ph11 
Kleinkinderen en achterkl(>. 

,, Anny, 
inderen. 


