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Dankbaar voor alles wat hij voor ons 

betekend heeft, gedenken wij 

GERHARDUS TEN DAM 
weduwnaar van MARIA FEMIA MEGELINK 

Hij werd geboren op 31 augustus 1904 in Ambt
Delden. Na tijdig het Sacrament van de Zieken 
te hebben ontvangen is hij voorgoed van ons 
heengegaan op zondagmorgen 26 juni 1983 in het 
dr. P. C. Borsthuis te Hengelo Ov. We hebben 
zijn leven en sterven herdacht tijdens de Uitvaart 
in de Petrus en Pauluskerk te Hengevelde op 
woensdag 29 juni, waarna we zijn lichaam te ruste 

hebben gelegd op het r. k. kerkhof. 

Nu vader en opa gestorven is gedenken wij hem 
als een man, die veel heeft meegemaakt in zijn 
leven . Twee kinderen zijn gestorven; daarna zijn 
schoonzuster en in 1966 ontviel hem plotseling 
zijn vrouw. Dat moet hem erg zeer gedaan hebben, 
maar hij was hard voor zichzelf. Misschien vond 
hij juist afleiding door zijn liefde voor de boer
derij: graag ging hij ook naar de markt om er te 
handelen. Bovendien was hij erg handig: hij kon 
zo van alles zoals timmeren, manden vlechten enz. 
Voor hem moet het ook wel een klap geweest 
zijn toen op 13 maart 1970 de boerderij afbrandde. 
Hij wilde nergens anders naar toe, maar wilde op 

zijn vertrouwde plekje in Markvelde blijven. Daar 
heeft hij 5 jaar alleen gewoond. Dat ging op een 
gegeven moment niet meer omdat hij geestelijk 
achteruit ging. Bijna 4 jaar is hij liefdevol ver
pleegd op het Borsthuis in Hengelo. Zich nauwe
lijks bewust dat hij daar was, had hij altijd schik. 
Al kende hij bijna niemand meer , toch bleef hij 
opgeruimd. De laatste tijd ging hij hard achteruit. 

Nu hij gestorven is zijn we hem dankbaar voor 
alles wat hij voor ons heeft betekend en ver
trouwen erop dat hij nu opgenomen is in de 
eeuwige vrede van God. Daar zal hij ongetwijfeld 
denken aan allen die goed voor hem gezorgd 
hebben. Wij geven hem nu uit handen en geloven 
dat God hem nieuw gemaakt heeft. Hij mag nu 
voor altij d leven, verenigd met zijn vrouw, kinde
ren en familie. 

Allen die voortdurend met vader en opa meege

leefd hebben en hem verzorgd hebben, zeggen 

wij oprecht heel harte l ijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


