
Om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn we dankbaar. 



t 
Met dankbaarheid blijven wij denken aan 

Hermanus Reginus Assen 

sedert 24 december 1994 weduwnaar van 
Gesina Berendina ten Dam 

Pappa werd geboren in Erica op 2 februari 1911. 
Hij overleed plotseling, thuis op 18 september 1995. 
Zijn gezongen Uitvaartviering was op 22 september 
d.o.v. in de parochiekerk van O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand, waarna we hem ter ruste hebben 
gelegd - bij mamma - op het r.k. kerkhof in Bentelo. 
Afscheid nemen van iemand, waar je van houdt, doet 
pijn, ook al is hij 84 jaar geworden. Pappa was een man 
van weinig woorden, zorgzaam, bescheiden en vrolijk 
van aard. Hij vond heel veel goed, behalve rommel in 
en om het huis . Daar kon hij niet tegen. 

Als boerenzoon kwam hij op jonge leeftijd naar 
Twente. In 1935 trouwde hij en kwam in Bentelo wo
nen. Samen met mamma hebben ze veel goede jaren ge
kend. Heel gelukkig waren ze met elkaar, met ons - hun 
5 kinderen - en later ook met hun aangetrouwde én hun 
kleinkinderen. Ze verheugden zich er altijd weer op als 
wij thuis kwamen! Onze ouders waren heel zorgzaam, 
voor ons, maar ook voor opa, die 21 jaar bij ons in
woonde. Ze deden altijd alles samen: pappa hielp graag 
met het huishouden en mamma op het bedrijf. 

Alleen de tuin, daar mocht niemand aankomen! Dat was 
zijn grote hobby! Evenals muziek en zang. Vaak kon je 
hem achter de koeien nog horen zingen! 
Indrukwekkend is de wijze, waarop hij 5 jaar lang met 
heel veel liefde en geduld voor mamma heeft gezorgd. 
Haar heengaan - met Kerstmis - was vooral voor hem 
een heel groot verlies. Dat heeft hij ook niet kunnen 
verwerken. De leegte, die daardoor in zijn leven ont
stond, maakte hem verdrietig en lusteloos. Ondanks zijn 
verdriet was hij dankbaar voor onze zorg om hem, m.n. 
van Fons, Gerda en Henk en hun kinderen, die altijd in 
de buurt waren. 
Toen in huis de verbouwing klaar was en nu ieder van 
ons zijn plaats heeft gevonden, kreeg hij steeds meer het 
gevoel klaar te zijn met zijn levenstaak. 
Heel blij was hij toen hij zijn laatste wens - een week 
geleden - vervuld zag: de steen op het graf van zijn 
vrouw. Het lijkt, alsof hij toen gedacht heeft: "Het is al
lemaal volbracht! Het is goed zo!" 

Lieve pappa en opa, 
jouw wens, weer bij mamma te zijn, is toch nog onver
wachts vervuld! Maar wij zullen je missen. 
Dankbaar zijn wij voor al jouw zorg en goedheid voor 
ons! In geloof vertrouwen wij jou toe aan God, onze 
Schepper, waar ook jij je vertrouwen in vond! 
Maar jouw herinnering blijft in ons midden. Wij zullen 
jou nooit vergeten. 

Wij danken u van harte voor uw medeleven tijdens het 
leven en ook na het overlijden van onze vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 

Bentelo, 22 september 1995. 


