
Vol ongeloof en met veel verdriet 
is plotseling van ons ontnomen onze lieve, 

zorgzame en creatieve man, vader en vriend . 

We houden zo ontzettend veel van je. 

Gerard ter Denge 

man van Maria Zanderink 
vader van Eva en Janna 

• Losser 7 juli 1954 
t Losser 2 november 2016 

Gerard is geboren en liefdevol opgevoed als oudste 
kind in het gezin van Heinz en Wies ter Denge-Muller. 
Samen met zijn zus en broers groeide hij op in Losser. 
Vanuit deze rustige omgeving zocht hij het avontuur in 
Amsterdam. Hij wist al jong dat hij daar bij de politie 
wilde en haalde er veel plezier uit dat Maria zich bij hem 
aansloot. Amsterdam verkennen, een Harley kopen en 
op reis gaan. Het hoorde er allemaal bij. In 1989 verhuis
den ze terug naar Twente zodat eventuele kinderen in de 
buurt van familie op konden groeien. Hier werden Eva en 
Janna geboren. 

Hieronder een stuk dat is overgenomen uit het dagboek 
van papa. Dagelijks schreef hij hierin op zijn reis te voet 
van Losser naar Santiago de Compostella. 
We wilden graag het volgende stuk delen omdat 
het papa tot in de kern beschrijft. Een gevoelige en 
zorgzame vader waar wij op konden bouwen en die 
voor ons klaarstond . Hij verwoordt de liefde en het 
vertrouwen binnen ons gezin. 

7-4-2014 
1s·c 

Dag 1 Losser - De Braam /Buurse) 
25km 

Vanochtend toen ik om 08:00 weg ging 
kon ik mijn tranen nauwelijks bedwingen. 

Ik zag Eva en Janna op de oprit staan en wilde ze 
tegen alles beschermen. Maar ik weet ook dat ze niet in 
7 sloten tegelijk springen en best hun mannetje staan. 
Toen ik afscheid van Maria had genomen moest ik wel 

een potje janken. Moet raar gezicht zijn als je 
zo'n jankende wandelaar ziet. 

Lieve Gerard, fijne man, bedankt voor ruim veertig jaar 
samenzijn. Ik vind het onbeschrijfelijk jammer dat je 
er niet meer bent. Levensgenieter met een natuurlijk 
overwicht, mild in het omgaan met anderen maar op 
zijn tijd ook duidelijk. Fijn om je zo lang in mijn buurt te 
hebben gehad. 

Hartelijk dank voor uw medeleven en uw aanwezigheid 
in deze moeilijke periode. 


