
Dankbaar gedenken wij 

HEt'llDRIKUS JOHANNES TER HORST 

Hendrik v.erd geboren op 21 oktober 1906 te Ambt 
Delden als derde in de rij van vijf kinderen. HtJ 
overleed, voorzien van het laatste Sacrament, op 14 
november 1995 in het verpleeghuis St. Elisabeth te 

Stad Delden. 

Al op 12-jarige leeftijd moest Hendrik als knecht bij 
boeren in de kost. Op 5 november 1938, na een lange 
verlovingstijd, trouwde hij met Marie Weghorst 
waarna ze samen werkten en woonden op de boer
derij in Saasveld. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij samen met 
Marie, gastvrij onderdak verleend aan onderduikers 
en mensen laten delen in hun schaarse etenswaren. 
Gesterkt door zijn rotsvaste geloof heeft hij de hier
aan verbonden ge' aren geaccepteerd. 

Hendrik heeft jarenlang als drager bij uitvaarten 
geholpen in zijn woonplaats Saasveld. In 1956 
verhuist hij naar Borne waar bij voor Spanjaard is 
gaan werken. Het gezin komt te wonen in de Wool
derweg, een vast baken in de rest van hun leven. 

Eerst nog vader, maar later zal iedereen hem aan
spreken met "Opa''. 
Een titel die hij met ere droeg. Hij verstond de kunst 
om oud te worden en toch jong te blijven. Zijn 
kwajongensstreken en ondeugendheid zullen we ons 
altijd blijven herinneren. Hij zat v·ol met humor en 
had altijd pretlichtjes in zijn ogen. 

Een van zijn liefhebberijen is de moestuin geweest. 
Aan de Woolderwcg 44 had hij een grote tuin die voor 
het grootste gedeelte moestuin wa.\ . Tot op grote leef
tijd was hij hierin te vinden, altijd herkenbaar aan 
1ijn onafscheidelijke pet. 

Een andere liefhebberij van Opa was het rondrijden 
met oma in de auto, waarbij hij hele verhalen kon 
vertellen over de eigenaren van de boerderijen die ze 
onderweg tegenkwamen. Toen de dag kwam dat 
autorijden niet langer meer verantwoord was heeft 
hij dan ook met de grootste mogelijke tegenzin 
afscheid genomen van zijn auto. 

Opa stond altijd voor iedereen !..laar. De zorgzame 
manier waarop hij met oma omging zal blijvend in 
onze herinnering staan. Ook voor zijn drie kleinkin
deren en zijn achterkleinkind wa~ Opa er altijd om 
hen op te vangen in tijden dat dat nodig was. Zelfs 
in de laatste fase van zijn leven bleef hij, ondanks 
alle,, de lieve man die hij Lijn hele leven geweest is. 

Lieve man, opa en overgrootvader. we zullen je heel 
erg missen. Bedankt voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan. 

Wij zijn oprecht dankbaar voor uw medeleven en 
belangstelling aan ons betoond in deze moeilijke tijd. 

Marie ter Horst-Weghorsl 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


