
In dankbaarheid denken we terug aan 

Hendrikus Johannes 
ten Dam 
weduwnaar van 
Geertruida Hermina Klein Rot 

Hij werd op 10 april 1912 te Haaksbergen ge
boren. Na het sacrament van de zieken ont
vangen te hebben is hij op 12 april 1993 te 
Haaksbergen overleden. Met de viering van 
de Eucharistie namen we afscheid van hem 
op vrijdag 16 april d.a.v., waarna we hem 
begraven hebben op het kerkhof van de Boni
fatiusparochie te Haaksbergen. 

Ofschoon zijn lichamelijke krachten steeds 
minder werden en zijn gezondheid met name 
de laatste week nogal te wensen overliet, 
kwam zijn levenseinde toch nog vrij snel. 
Hij had heel bewust afscheid genomen van 
zijn kinderen en anderen die hem dierbaar 
waren . Zelf was hij zich bewust dat het 
levenseinde dichterbij kwam. Het ging niet 
meer zoals hij graag zou wensen. Waar hij 
was geboren als oudste uit een gezin van 
zeven kinderen en altijd had gewoond en ge
werkt daar is hij ook van ons heengegaan. 
Het was voor hem zijn dierbaarste plek met 
de boerderij waar hij heel zijn leven hard 
gewerkt heeft voor een beetje geluk en wel
zijn van zijn vrouw en zijn gezin van 5 
kinderen. In 1968 werd het helemaal ver
nieuwd en in 1976 nam hij wat meer afstand 
en ging in een nieuw huis er bij wonen. 
Maar van het werk op het bedrijf nam hij geen 
afstand , want dat was zijn lust en zijn leven. 
Hij bleef daar bezig zolang hij maar enigs
zins kon. Zijn !rekkertje was zijn favoriete 

werkpaardje waar hij de hele dag wel op 
kon zitten. Tot het laatste toe bleef hij alles 
volgen. Hij was heel precies op alles , een 
man van de tijd en heel voorzichtig . Alles 
deed hij weldoordacht. Hij was heel erg 
handig en zocht voor alles door zelf doen 
en ontdekken een oplossing . Hij bleef goed 
op de hoogte met alles wat er in de kleine 
en grote wereld gaande was. 
Het heeft hem heel veel moeite en pijn ge
kost onverwacht afscheid te moeten nemen 
van zijn vrouw . De laatste tien jaar voelde 
hij zich vaak alleen. Zo ging er veel door 
hem heen zonder dat hij dit kon uiten. Hij 
verwerkte dit voor zichzelf en wilde anderen 
daar niet lastig mee vallen . Het viel hem 
zwaar te moeten ervaren stap voor stap 
steeds weer iets - te moeten inleveren aan 
gezondheid en lichamelijke krachten . Toch 
bleef hij aktief tot het laatste toe. Als een 
diepgelovig mens stond hij in het leven. 
Dankbaar voor alles en tevreden met dat 
leven is hij thuis op de tweede Paasdag van 
ons heengegaan om te delen in het leven 
van de verrezen Heer om daar voor altijd 
ten diepste gelukkig te zijn . 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling bij het afscheid van onze zorgzame 
vader en I ieve opa zeggen wij u onze oprechte 
en hartelijke dank. 

Haaksbergen , april 1993 

Johan 
Bennie - Annie 
Herman - Maria 
Bernarda - Gerard 
Tonnie - Joke 
en kleinkinderen 


