
Zijn stem zal eeuwig zwijgen. 
De herinnering zal altijd blijven aan 'n 
vader en opa met veel zorg voor ons. 
in een lang leven. - Moge God hem 
hiervoor de eeuwige rust geven. 

Dankbare herinnering aan 

HENDRIK MARINUS TEN VERGERT 
weduwnaar van 

Johanna Christina Echtermeijer 

Hij werd geboren te Enschede. 10 ja
nuari 1891. - Gesterkt door het Heilig 
Sakrament der zieken is hij in de vre
de van Christus. in 't Dr. Ariënstehuis 

aldaar overleden op 7 februari 1981. 

Kort nadat hij met al de zijnen zijn 
90e verjaardag feestelijk had herdacht 
is onze goede vader en lieve opa van 
ons heengegaan. 

Wat heeft hij ervan genoten nog 
éénmaal al zijn kinderen. klein- en 
achterkleinkinderen om zich heen te 
zien! 

Zijn leven was getekend door een 
grote zorgzaamheid voor zijn gezin. 

Samen met moeder, met wie hij 
50 jaar gelukkig was en alle lief en 
leed gedeeld heeft. 

In de vele tegenslagen. die hij ken
de toonde hij zich een man van groot 
geloof, die het leven aanvaardde zoals 
God het voor hem beschikte. voortdu
I end zijn kracht zoekend bij Christus 
in de H. Eucharistie en bij Maria, voor 
wie hij een warme verering koesterde. 

Zo bracht hij de laatste 10 jaar van 
zijn leven door in het Dr.Ariënstehuis. 
tevreden met alles en dankbaar voor 
het hartelijk meeleven van al zijn kin
deren en kleinkinderen. 

Als een trouwe dienstknecht, die al
tijd klaar stond voor de wederkomst 
van Christus. - Daarom mogen wij le
ven in het blijde vertrouwen. dat God 
nu ook tot hem zal zeggen: .. Kom 
binnen in de vreugde van uw Heer." 

Goede vader, lieve opa: wij danken 
u voor alles, wat u ons hebt meege
geven door uw voorbeeldig leven. 
Wees nu mét moeder onze voorspraak 
bij God, totdat wij eens allen weer 
met elkaar verenigd zijn in de hemel. 
O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand: 
bid voor ons. 

Voor Uw deelneming en gebed bij 
dit overlijden betuigen wij U onze op
rechte dank. 

De familie 




