


Ter nagedachtenis aan 

Hendrikus Lambertus 
ten Vergert 
(Hennik oet 'n Es) 

Geboren op 10 februari 1923 en op 21 
december 2003 overleden in verpleeg- en 

verzorgingscentrum Twente Oost te Oldenzaal 
op de gezegende leeftijd van 80 jaar. 

Vader was een familieman. In zijn meer dan 50-
jarige huwelijk met Annie Vaneker stond één 
doelstelling altijd bovenaan: het welzijn van zijn 
vrouw en zeven kinderen. De middelen daartoe: 
werken en bidden, en dat gaat niet zonder goed 
eten. 

Werken 
Vader heeft zijn hele leven, zo lang het kon ten
minste, gewerkt. Hij was in zijn eentje, wat uren 
betreft, een tweeverdiener. 's Morgens vroeg 
eerst, met de hand, koeien melken, spek in de 
pan en dan naar de melkfabriek om te venten als 
melkboer. Zo rond half drie thuis, warm eten en 
dan een uur naar bed. Vervolgens begon weer 
de tweede baan, namelijk boer. Veel tijd was er 
niet voor andere dingen. Zijn sterke rechtvaar
digheidsgevoel vond een uiting in het actieve lid
maatschap van de vakbond. In zijn latere jaren, 
met het groeien van met name de dochters, 
raakte hij bestuurlijk betrokken bij HALO 
(Handbal Lonneker). 

Bidden 
Behalve een regelmatig kerkganger, was vader 
ook een diep gelovig man, overtuigd van het 
goede in de boodschap van Onze Lieve Heer. 
Het Engel des Heren werd elke dag na het eten 
gebeden, 's avonds het avondgebed. Roken 
was er in de vastentijd niet bij. Met Pasen wer
den achtereenvolgens moeder, de kinderen, de 
dieren en het land gewijd. Tot op hoge leeftijd 
fungeerde vader als broedermeester bij de bede
vaart naar Kevelaer. Hij is ons, de kinderen, goed 
voorgegaan. 

Eten 
Raken we niet over uitgepraat: op zondagmor
gen een uur lang het vlees van een gekookte kip 
plukken. Elk botje werd afgekloven, elk velletje 
opgegeten. Het vlees ging in de soep en was 
voor iedereen. Vader at met smaak en (voor 
zover wij weten) alles. Als hij ziek was, at hij zich 
weer beter. Zomers bewerkte hij met moeder 
een groentetuin voor de hele familie. En 's 
avonds laat, voor het slapen gaan, deed vader 
het licht uit bij de kippen . 

Wij danken u voor uw medeleven bij het overlij
den van Hendrik ten Vergert. 

Annie ten Vergert-Vaneker, 
kinderen en kleinkinderen 


