


Z:.chtho<>r~Mar 

Het zijn de woorden nHit wurun J• hech~ 
De dlng«t die men•en zeggen, 
Maar wilt door niemand uit te leggen, 
Zacht hoorbeer bliJft •I• •IHI• la f18Z8f1d. 

Dankbaar en met helde gedenken wij 

Gerhardus Hendrlkus ten Dam 

T~ligte 

30ruli 1913 
Denekamp 
27 februan 2004 

Als oudste urt een gezin van 6 kinderen werd pa op 
jonge leeft•jd al geconfronteerd met de dood. Z~n vader 
stierf toen hij pas 6 jaar oud was en zijn moeder toen hij 
20 jaar oud was. 

Zijn arbe1dzame leven begon hiJ als boerenknecht, maar 
al gauw ging hij naar Albergen schepen lossen en begon 
hij toen hij goed twlnt1g was VOOf zlchzeH te we!l(en. HiJ 
bracht grond in cu~uur voor diverse boeren Door deze 
we!l(zaamheden kwam hij in contact met de Grontmij 
waar hij als opzichter In dienst trad, daama bij de 
Heidemij en tenslotte bij de gemeente Denekamp. 

Direkt na de oorlog leerde hij ma. Manetje Rikhof. 
kennen waarmee hij In 1951 trouwde. HIJ betrok met 
haar de woning aan de Achterom, die hij eigenhandig 
met zijn schoonvader opknapte. Net zoals de grote tuin 
rondom het huis. Heel dankbaar was pa met de geboor· 
te van zijn zoon Gerard en zirn dochter Anita waar hij 
samen met ma in de weekenden en vakantles veel uit· 
stapjes maakte. 

Pa was een man van de natuur, van het buitenleven. 
Lang beoefende hij zijn favoriete sport het klootschieten 
waarmee hij vele bekers won en waann hij als erelid van 
"Ons Streven· werd benoemd Ook ging hij graag op 
jacht in de winterperiode en lekker !~etsen '" de zomer. 
ZiJn grote tuin lag er altiJd tip-top biJ en h1j veil(ocht elk 
raar kerstbomen aan veel dorpsgenoten. Op 80-jarige 
leeftijd maakte hij zijn eerste vlucht in een luchtballon, d1l 
was VOOf hem een onvergetelijke ervaring. 

Na nieuwjaarsdag kreeg pa de uitslag van de onderzoe
ken op het ziekenhuis. Hieruit bleek dat hij zeer emsi!Q 
ziek was en dat hem een niet te overwinnen strijd te 
wachten stond. Deze heeft gelukkig voor hem n1et zo 
lang hoeven duren. Gelukkig hebben we samen nog een 
fijne kerst kunnen vieren en oliebollen kunnen bakken en 
haas eten met OudeJaarsdag 

Wat zullen we pa missen om zijn fantasbsche zorg VOOf 

ma tijdens haar jarenlange ziekte. 
Wat zullen we hem missen om zirn eenijke, d•recte bena· 
dering van zaken, om zijn enorme wil en doorzett1ngs· 
vermogen en om zijn scherpe blik. 
We zullen hem missen om zijn kunde ons te motiveren, 
zijn moderne levensvisie, maar bovenal.... .dat wat van 
hem zacht hoorbaar blijft als alles is gezegd. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling tijdens 
zijn ziekte, en bij het afscheid van mijn man en onze 
vader zeggen wij u onze oprechte en hartelijke dank. 

Denekamp, 3 maart 2004 

Marletje Rikhof - ten Dam 
Gerard en Annelore 
Anrta enGerben 


