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Ter herinnering aan mun lieve man 

en onze zorgzame vader en opa 

Hendricus Gerhardus ten Voorde 

Hij werd geboren op 11 februar i 1926 te Haaks
bergen en overleed op 7 mei 1985 na voorzien 
te zijn van het sacrament der zieken, in het 
verpleegtehuis ,n Delden Op 10 mei vond de 
uitvaart plaats in de W•llibrordparochoe, waarna 

crematie volgde te Usselo 

Groot is onze verslagenheid en Intens ons ver· 
drlet bij het overlljden van vader en opa Mei 
hem is ons els gezin het meest dierbare en 
kostbare afgenomen, dat we rijk weren. 

Ondanks zijn fouten en tekorten • wie heeft doe 
noet - was hij een mens om van te houden Met 
volle teugen genoot hij van het leven: van de 
b loemen, de vogels en de natuur. Maar meer 
nog hield hij van mensen Zijn vrouw was zijn 
oogappet en ZIJn kinderen droeg hij op zijn 
handen. Vol liefde en aorg hee't hlJ zich tot het 
laatste toe ingezet voor hun levensgeluk. Z ijn 
gezin was hem alles. Zijn k lelnklnderen hadden 
een uitgelezen plaats In zijn hart. 

Nee zeggen tegen mensen. dat woord kwam in 
zijn vocabulaire niet voor Hij hielp iedereen 
voort die een beroep op hem deed en bij hem 
aanklopte. HIJ was een men die zijn hart op de 

1ui1te plaats had zotten. iedereen had daarom 
graag met hem te doen. Men zegt wel eens van 
iemand dat hij of zij geen vijanden had, van 
veder mag Je dat zeggen. HIJ was een door en 
door goed mens 

Toen het bericht van zijn ongeneesl!)ke ziekte 
tot hem doordrong was dat een verschrikke lijke 
harde klap voor hem, maar hij Is recht overeind 
gebleven. Hij heelt zijn ziekte en lijden groot
moedig gedr gen. Vol geloof en overgave heeft 
hij 21Jn leven gelegd in de handen van God, die 
hij ZIJn Vader noemde. Onze dank aan hem voor 
allet wat hlJ voor ons gedaan en betekend heeft, 
wollen we gelovig neerleggen In dit gebed 

Heer, geef hem de welverdiende rust 
en leidt hem binnen In Uw koninkrijk 

Voor uw medeleven bij het overlljden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa , zeggen 
wiJ U onze harteliJke dank 

l G A . ten Voorde-Haverkate 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov. mei 1985 
H R Holststraat 22 




