


t 
Langzaam moesten wij jou verlaten 
we zagen zo vaak je stille verdriet 

maar wegnemen konden wij het niet. 
Toch bleef je steeds vechten 

om met ons te leven. 
Wij hopen dat je nu eeuwige rust is gegeven. 

Dit is een dankbare herinnering aan 

Herman ter Denge 
( Hermanus Hendrikus ) 

echtgenoot van Diny Gorkink 

Hij is geboren op 11 januari 1931 in Losser en 
was 34 jaar gelukkig getrouwd met Diny Gorkink. 
Herman is, na getroost en gesterkt te zijn door het 
Sacrament der Ziekenzalving op 5 september 
2003 thuis overleden. Na een plechtige 
Eucharistieviering hebben wij hem op 10 septem
ber 2003 te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Overdinkel. 

Deze hard werkende man heeft zijn leven lang 
met veel inzet gewerkt op zijn eigen agrarisch 
bedrijf. Hij was 9edreven en actief in deze en wist 
wat hij wilde. ZiJn gezegde " Vooruit kijken is wis
kunde ", probeerde hij in de praktijk te brengen. 
Als vader deed hij zijn uiterste best om dit over te 
brengen op zijn kinderen. Ging graag naar de 

boerderij van zijn dochter Josephine en schoon
zoon Richard in De Lutte. 
Toen zijn zoon Gerhard met schoondochter Anne 
besloten om in Denemarken een boerenbedrijf op 
te zetten, heeft hij hen met raad en daad bij 
gestaan, ja zelfs gestimuleerd. Herman had de 
naam van een harde onderhandelaar, wat betreft 
aankoop van grond en vee. Hij manifesteerde 
zich als vrije ondernemer en werkte nooit met een 
contract. 

De politiek boeide hem in hoge mate en vaak lai:li
den de discussies hierover hoog op, die hij 
gericht uitlokte. Hij liet zich niet gemakkelijk van 
zijn ingenomen standpunt afbrengen. Herman 
had een goede stem en tijdens zijn werk op het 
land zong hij vaak Gregoriaans. 

In 2000 werd Herman ziek, wat zich de laatste 
maanden als zeer ernstig liet aanzien, waar hij 
zich van bewust was. Gelukkig heeft hij de 
geboorte van zijn jon9ste kleinkind Elyne, nog 
mee mogen maken. ZiJ en de andere kleinkinde
ren, Niek en John, waren hem alles. 

Het is voor ons een grote troost om, aan mijn 
man, vader en opa terug te mogen denken zoals 
hij bij ons leefde. 

Voor uw warme belangstelling tijdens de ziekte van 
mijn man, onze pa en opa en het medeleven na zijn 
overlijden zeggen wij u hartelijk dank. 

Diny ter Denge - Gorkink 
Kinderen en kleinkinderen 


