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ARNO LO TEN DAM 

echtgenoot v<Jn 

DIN IC Wlf'PF.fl 

1\rnold wPr<l op IR oktober 1918 te Rietmo
len ('loboren. GehPel onverwacht is hij. ge
str.rl.t de>or het Sacrament der Zieken. op 15 
rnei 1983 in het 7iekenhu•s te He11gelo (0) 
overleden. Or 19 mei waren we in de O .L. 
V•ouwekerk hiteen voor zijn uitvaart. Daarna 
hebben wc hem tP ruste gelegd op het r.k. 
1-erkhol te I!Emgr>lo (01. 

Als eP.n door en door goed mens heeft Arnold 
op on7CJ aarde geleefd. Met heel zijn hart hield 
hij vnn zijn vrouw Dinie, met wie hij ruim 35 
jaar lief en leed heeft mogen delen. Ze hadden 
altijd alles voor elkaar over en alles deden ze 
altijd samen. Hij was echt een mens om van te 
houden. Hij kon niet tegen ruzie en onenig
heid en probeerde altijd met iedereen in vrede 
te leven. Hij was uit op een goede verstand
houding in zij n familie en in de buurt. W81Jr 
hij kon. hielp hij zonder eigenbelang. Ook op 

zijn werk bij de Heemaf was hij bij zijn kolle
ga's erg gezien. Jarenlang was hij een trouw lid 
van het zangkoor van de O.L. Vrouwekerk en 
van het Rouw- en Trouwkoor. Zijn zingen was 
echt bidden. Ontelbare malen heeft hij met 
zijn zang medemensen begeleid bij hun af
scheid. Hij deed het met volle overgave en met 
echt geloof. Want boven alles was hij een ge
lovige mens. Zijn geloof was een tweede na
tuur van hem, helemaal verweven met zijn 
persoon. Hij bad graag en veel, en was een 
echte Maria-vereerder. Hij was van p lan nog 
gauw weer eens naar Lourdes te gaan. Hij ont· 
dekte de Schepper ook in de natuur, in de 
bloemen en in alles wat er groeide in zijn tuin. 
Daar kon hij uren en dagen met veel zorg en 
liefde bezig zijn. 
Onverwacht overviel hem een kwaal, die hem 
in heel korte tijd naar de dood bracht. Bid· 
dend is hij God tegemoet gegaan. In alle rust 
is hij overleden. Veel lijden en pijn is hem 
daardoor bespaard gebleven. 

Arnold, dank je wel voor al je goedheid, je 
zorg en je liefde. 

Voor uw meeleven na het onverwacht heen
gaan van mijn lieve man, zeg ik u van harte 
dank. 

Hengelo (0). mei 1983 

D.J. ten Dam-Wipper 


