
"In het huis van mijn Vader 
is ruimte voor velen.• 

In dankbare herinnering aan 

Henk ten Dam 

* 25-01 -1916 (Lonneker) 
t 22-04-1995 (Hengelo) 

echtgenoot van Marie Slaghekke. 

De uitvaartdienst in de H. Hartkerk te Hengelo 
en de crematie te Usselo vonden plaats op 26 
april 1995. 

Wij hebben afscheid genomen van Henk ten 
Dam, mijn lieve man en onze goede vader en 
opa . 
Zorgzaamheid en ijver kenmerkten zijn leven. 
Ook in zijn huis was er ruimte voor velen. Van 
dit huis hield hij al sinds zijn Jeugd. Van hieruit 
genoot hij van het leven zoals het hem gege
ven was. 
Intens genoot hij van de fietstochten met 
moeder door Twente, Zeeland, de Betuwe, 
overal waar de natuur mooi was. Toen dit niet 
meer kon was hij verdrietig. 'Wat hebben we 
altijd fijn gefietst. Kon dat nog maar!" hoorde 
je hem vaak zeggen. 

Vanuit thuis ondernam hij veel. Daarom wilde 
hij hier afscheid nemen van degenen die hem 
dierbaar waren . Dankbaar zijn wij, dat die 
wens is vervuld. Vredig is hij gestorven met 
moeder naast zich 
De afgelopen periode was niet gemakkelijk 
Moedig streed hij zijn eigen strijd, gesteund 
door moeder. Haar liefdevolle aandacht en 
zorg deden hem vasthouden aan het leven, 
terw1JI zijn krachten afnamen 
De schuur, een plek die hem lief was. raakte 
steeds meer op de achtergrond. Dat h1J niet 
meer kon werken, was een pijnlijk afscheid. 
In zijn gezonde jaren was hij er vaak te vinden, 
ondertussen genietend van de vogels in zijn 
volière. Tastbare herinneringen sieren menig 
huis. 
Dit afscheid vervult ons met verdriet. maar ook 
met dankbaa rheid. 
Vader komt niet meer terug, maar de herinne
ring aan hem zullen wij altijd levend houden. 

Laat hem rusten ,n vrede. 

Voor uw medeleven zeggen wij u harteliJk 
dank 

Marie ten Dam • Slaghekke 
of::( • • q "::.- kinderen en kleinkinderen. 




