


Mijn taak is volbracht 
Uw onderl inge 
liefde 
moet blijven. 

t 
Om In grote dankbaarheid te blijven 

denken aan 

HENNIE TEN VOORDE 
echtgenoot van 

DINI TEN VOORDE -WENN INK 

Hij werd geboren op 10 september 1920 
te Hengelo ov. 

Op 18 mei 1992 overleed hij, na een kort· 
stondige ernstige ziekte In het SMT zieken

huis, en op 22 mei werd hij na de Uitvaartmis 
in de 0 . L. Vrouwekerk gecremeerd in het 

crematorium " Enschede" te Usselo. 

Hennie hield vee l van zijn vrouw Dini en de 
kinderen en kle inkinderen. Maar het meest 
hield hij van zijn vrouw Dinl. Hij zorgde er 
goed voor dat zijn vrouw en de kinderen en 
kleinkinderen niots te kort kwamen. Ondanks 
tegenslagen hield hij al tijd de moed er In, en 
had hij veel plezier in het verzorgen van zijn 
hobby, de vogels en zijn auto. Hij was goed 
voor andere mensen, niets was hem te veel. 
Hij was de goedheid zelf en verzorgde met 
liefde de tuin van zijn dochter en schoonzoon, 
ondanks zijn ziekte. HIJ was er erg opgeste ld 
dat de kinderen en kle inkinderen geregeld bij 
hem kwamen. Hij wou altijd al les in een goede 
harmonie oplossen. De laatste paar Jaar kamp
te hij met zijn ziekte en dat deed hem veel 
verdriet. Hij was erg bang voor de dood, zei 
hij altijd. Hij wou dat als hij er niet meer 

was, al les in een eenvoudig afscheid werd 
gevierd. Maar hij voegde er aan toe dat de 
kinderen en kleinkinderen goed voor zijn 
vrouw Dinl zouden zorgen en dat de fam i lie· 
band gehandhaafd zou blijven. Plotseling kwam 
de dood als een verrassing voor ons en de 
verslagenheid is dan groot bij de familie en 
kenn iskring. 

Moge hij rusten in vrede. 

Ma, kinderen en kleinkinderen, bedankt voor 
alles. 

Hennie wij vergeten je nooit! 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overl ijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa danken wij u hartelijk. 

Dinl 
Kinderen en 
kleinkinderen 




