
Ter dankbare herinnering aan 

GERRIT TEN BUREN 
echtgenoot van Truus ten Voorde 

Hij is geboren te Borne op 19 augustus 1918. 
Na tijdig 'te zijn voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken is hij van ons heengegaan op 
17 maart 1985 te Hengelo (o.) Tijdens een 
gezongen Requiemmis in de parochiekerk van 
de H. Theresia hebben w ij op 21 maart af
scheid van hem genomen, waarna in Usselo de 

crematie plaatsvond. 

Het heengaan van Gerrit ten Buren heeft ons 
leven armer gemaakt. want in hem hebben wij 
een vrol ijke, gezellige en spontane man uit ons 
midden verloren. Deze eigenschappen waren 
helemaal van hem, want tot in zijn laatste le
vensdagen is hij hieraan trouw gebleven. 
Hij wist andere mensen op te vrolijken met 
een spontane lach en een grap. Zo is hij ook 
een steun geweest voor allen. die hem de 
laatste tijd zo nabij waren en op deze wijze 
heeft hij voor hen het afscheid vergemakkelijkt. 
Zijn vrouw en kinderen was hij ook in deze 
ogenblikken tot steun, zoals hij dat heel zijn 
leven is geweest als man en vader. 

Zijn hart was ook dikwijls bij zijn duiven. De dui
ven in het wijde luchtruim pasten bij zijn aard. 
Hij volgde ze met zijn ogen en met zijn hart. 

Dat hij niet gebonden was aan grenzen van het 
hier en het nu, daarvan getuigde ook zijn rots
vast geloof in het leven achter de horizon van 
dit aardse leven. Een man die zo vaak de hemel 
heeft afgetuurd, vol verwachting, weet zeker 
dat daar wat moet zijn. Hij was er vast van 
overtuigd, dat hij daar zijn broers Marinus, Cor 
en Jan weer zal zien. Hij had een grootse visie 
op het leven en daarom zag hij dit afsche1d ook 
maar als voorlopig. Hij deelde de visie van 
Sint Paulus. dat de liefde eeuwig is en wij el 
kaar weer zullen z1en. 

Ongetwijfeld leeft Gernt voort zoals hij altijd 
geweest is. Zo zal hij ook onze voorspreker zijn 
bij God, onze Vader. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor de blijken van belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van m ijn lieve man 
en onze lieve vader en opa danken wij u 
hartelijk. 

De familie ten Buren 


