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Ter nagedachtenis aan 

HENDRIKUS JOHANNES TER HORST 

geboren te Hengelo 6 Januari 1920, 
gewoond te Vollenhove tot 5 apPI 1982 

overleden te Zwolle op 5 apri l 1982, 
begraven te Hengelo op Goede Vrijdag 9 april 1982. 

echtgenoot van JOHANNA ENGELINA BARKEL 
sinds 19 augustus 1959. 

Henk heeft gevraagd om hier als inleidende woor
den de tekst te gebruiken van mijn preek op 
Laetare Zondag J 1 Gedenk o mens dat gij van 
God ZIJi en tot God zult wederkeren naar aan
leiding van de aanvangswoorden van Aswoensdag· 
gedenk o mens dat gij stof zijt en ... 

Die woorden hebben Henk 1n de laatste dagen 
van zijn ziekte veel kracht en sterkte gegeven. 

Samen hebben Henk en Jo zijn geliefde vrouw, 
1n volle overgave ean God en aan elkaar de moed 
kunnen opbrengen om de naderende dood van 
Henk te aanvaarden, vol dankbnarheld en waar
dering voor de liefde en al de mooie dingen van 
het leven die ze samen hebben genoten In de bijna 
23 jaren van hun huwelijksleven. 

Geheel op elkaar ingestemd hebben zlj hun geluk 
ook doen uitstralen naar buiten in het verenlgings· 
leven en in hun Inzet voor de kerk 

Henk was een zeer gewaardeerd lid van ons 
kerkbestuur getrouw en plichtmatig tot 1n de 
punt1es. altijd beleefd. keurig an bescheiden en 
eerlijk en oprecht en zakelijk waar het de belan
gen van de parochie betrof HIJ was blij dat Jo 
ook zo veel voor de kerk kon doen 

Zl)n vroegtijdig heengaan is voor onze parochie 
een groot verlies. 

In de maatschappij had hij zijn taak volbracht en 
een heerlijke toekomst van rust an vrije tijd lag 
in het verschiet ... Het heeft niet zo mogen zijn. 
HIJ seniel nu van de eeuwige rust bij God ... 
. teruggekeerd tot God". Moge deze gedachte 

voor Jo vrede brengen en dankbaarheid voor de 
gelukkige jaren die zij samen hebben doorge
bracht. 

Goede Henk WIJ blijven voor ie bidden en je 
geden~en. 

Wij wensen Jo alles toe wat op deze aarde wen
selijk is. nu zij alleen achterbluft .• 

Wij danken aldegenen die blijk hebben gegeven 
van hun medeleven door gebed en bezoek en 
steun in de moeilijke dagen van de ziekte van 
Henk en zijn heengaan 

Moge de vrede van God en de hoop op de ver
njzenis met alle overtuiging leven in onze harten. 


