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De beste herinneringen hebben we aan 

Alpbonsus Hermanus ten Dam 
zoon van 

E. H. ten Dam en M. A.D. ten Dam-Scbraven 

verloofde van José Oude Nijhuis 

Geboren 15 juli 1951 te Hengelo. Vanaf zijn 
prille bestaan opgenomen in de gemeenschap 
van Christus en in aanraking gebracht met 

christelijke waarden in dit leven, gerijpt in 
een gelovig gezin en zelf vertrouwd met 
kerkelijke en godsdienstige beginselen, is bij 
op bijna 23 jarige leeftijd door een noodlottig 
verkeersongeval plotseling van ons heenge
gaan op 8 juli 1974. Zijn lichaam is te rusten 
gelegd op het r.k. kerkhof te Borne 12juli d.o.v. 

Jong zijn en dood gaan zijn eigenlijk onver
enigbare begrippen, immers de oudere gene
ratic is op de jongere gericht, ouders bouwen 
voort op hun kinderen. Met het plotselinge 
heengaan van Fons zijn vele toekomstplannen 
plat geslagen. Watouders ûch getroostten aan 
liefde en zorg, aan opvoeding en opleiding 

lijkt ineens allema3l tevergeefs gedaan te zijn. 

Wat geliefden wilden waar maken en op
bouwen in dit leven, zal geen werkelijkheid 
mogen worden. 

Alle kinderen zijn de ouders lief en dierbaar, 
maar Fons was de oudste van hen die nog 

thuis waren, hij had de1clfde ideeën en lief
hebberijen als vader, hij was hem zo'n steun 
in het vele werk dat met het vee en land 
gedaan moest worden, daarom komt de schok 
dubbel aan. 
Fons was blijmoedig. arbeidlaam en sociaal 
voelend. Zonder afscheid te nemen is hij 

heengegaan, maar hij blijft als onze Fons in 
onze gedachten en op onze hppen. 
De verwachting van een leven na de dood, 
is een bron waaraan wij ons, als gelovige 
mensen, mogen en kunnen laven. 

Hij leve bij God. 

Voor uw belangstelling na het overlijden 

van onze lieve en onvergetelijke zoon, broer, 

zwager, oom en verloofde, zeggen wij U 

onze hartelijke dank. 

Fam. ten Dam-Scbraven 


