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In dankbare herinnering aan 

Gerard ten Dam 

Hij werd geboren op 5 maart 1915 te De Lutte. Hij 
overleed op 17 september in het verpleeghuis 
Twente-Oost te Denekamp, na voorzien te zijn 
van het H. Sacrament der Zieken. 
Op 21 september 2000 hebben wij hem na de 
gezongen uitvaart te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof te Rossum. 

Gerard werd geboren met een zwaar lichamelijk 
handicap. Hij heeft heel zijn leven zijn armen en 
benen bijna niet kunnen gebruiken. Ondanks zijn 
zware handicap is hij altijd als een opgewekt en 
een vrolijke man door het leven gegaan. 

Enkele jaren na zijn geboorte verhuisden zijn 
ouders naar Volthe, waar hij op het platteland in 
oorlog en crisis jaren opgroeide. In de jaren der
tig kreeg hij een eigen werkruimte de "keet" die in 
de oorlog , maar ook ver daarna een ontmoetings
plek was voor iedereen. Hier werd koffie gedron
ken, menig sterke verhalen verteld, en natuurlijk 
een sigaretje gerookt. Vele dingen heeft hij 
ondanks zijn handicap gedaan, met zijn "driewiel
kar" kwam hij op menig plekje in Twente. 

Door zijn enorme doorzettingsvermogen kreeg hij 
er handigheid in om horloges te repareren. Hij 
heeft van menigeen klok of horloge gerepareerd 
in zijn "keet". 

Toen hij steeds meer zorg nodig had is hij in 1981 
naar het verzorgingshuis Gerardus Majella te 
Denekamp gegaan, waar hij nog enkele jaren een 
werkplaats tot zijn beschikking had om horloges 
te maken. 

Hij hield van uitstapjes en keek jaarlijks uit naar 
de vakantie-week van de Zonnebloem. 

Een groot deel van zijn leven heeft zijn jongste 
zus Sientje, Gerard verzorgd. Toen zij in februari 
overleed ging het snel bergafwaarts met Gerard. 
Toch is hij in de week voor zijn dood nog op 
vakantie met de Zonnebloem geweest waar hij 
nog wel van genoten heeft. 

We willen graag iedereen bedanken die Gerard 
geholpen of bezocht heeft, hij kon dit altijd enorm 
waarderen. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar het personeel 
en de vrijwilligers van het V.T.O. te Denekamp 
voor de liefdevolle verzorging. 

Fam. ten dam 
Fam. Sleiderink 


