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In dankbare herinnering aan 

Marinus Bernardus 
ten Voorde 
echtgenoot van 
Berendina Christina Weegerink 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 3 juni 
1922. Door het Sacrament van de Doop werd 
hij opgenomen in de gemeenschap van Chris· 
tus . Hij ontving het Sakrament van de Zieken 
en stierf te Haaksbergen op 16 april 1992. 

Het leven van deze lieve man, zorgzame 
vader en fijne opa, kunnen we in een paar 
woorden samenvatten: eenvoudig en beschei· 
den. eerlijk en diep gelovig. Ruim 42 jaar 
mocht hij zijn leven delen met zijn vrouw. 
Samen gaven ze het meest kostbare, wat een 
mens geven kan; het leven zelf aan hun 
kinderen. Alles wat er in hun was aan warme 
nabijheid en zorg wist hij te delen met zijn 
gezin. Daar leefde en werkte hij voor. 

Hij was een man van de natuur, maakte vele 
fietstochten en was vaak te vinden in zijn 
groente-tuin. Als aktief lid van de bejaarden· 
bond en het ouderenkoor gebruikte hij zijn 
talenten ten dienste van anderen. Met plezier 
ging hij naar de kaartclub. 

Hij had geen sterk lichaam. Vooral het laatste 

jaar werd hij afhankelijk van anderen. Dat was 
niet gemakkelijk voor hem. Vooral door de 
trouwe en liefdevolle nabijheid van zijn vrouw, 
kon hij ten einde toe thuis blijven. Vier 
dagen voor Pasen stierf hij. 

Hij leefde en stierf in het geloof aan een 
God, die leven wil voor mensen over de 
grens van de dood heen. In dat geloof 
hebben we op 21 april afscheid van hem 
genomen. Zijn l ichaam hebben we pr ijsge
geven aan het vuur van het crematorium te 
Usselo. 

Dat hij mag leven In de vrede van de ver
rezen Heer. 

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt 
tijdens de ziekte en bij het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne 
opa. 

Familie ten Voorde 




