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In gelovige herinnering aan 

Jan Hendrik Hermanus ten Dam 

HU werd geboren te Oele in de gemeente Hen
gelo 22 september 1894. Gesterkt door het Sa
crament van de Zieken overleed hij te Saasveld 
14 juli 1900. De plechtige Uitvaartdienst werd ge
houden 17 juli d a.v. In geloof aan de glonevolle 
verrijzenis van de doden hebben wij zijn lichaam 

ter ruste gelegd op het kerkhol aldaar. 

God plaatst de mensen als Zijn dienaren op aar
de. Voor ledere mens heelt Hij een bijzondere 
opdracht, een eigen taak weggelegd. 

Het gaat In het leven niet om wat je allemaal 
kunt of doet of presteert; het gaat er veel meer 
om, woe 1e bent en wie 1e mag zijn. 

Een dong Is eigenlUk maar nodig: het komt er op 
aan, hoe de mens zijn taak vervult en hoe hU met 
de talenten, die hem gegeven zijn, werkt. Zeker 
heelt hij nu mogen horen: "Uitstekend, goede en 
trouwe dienaar: over weinig waart ge trouw, over 
veel zal Ik u stellen. Ga binnen In de vreugde 
van uw Heer," 

Zijn bijzondere opdracht, zijn heel eigen taak be
stond in het aanvaarden, een leven lang, van een 
werkelijk kruis: leven met een l ichamelijk gebrek 
vanaf de geboorte. HIJ heeft deze opdracht ver
vuld · hij heeft er mee leren leven, al maakte mo
gelijk deze handicap hem wel bang en angstig 

Maar hiJ leefde venuit een eenvoudig geloof en 
een vast vertrouwen op God en zijn rozenkranl 
bleef heel zijn leven zijn toevlucht. 

Met de begrijpende hulp van zijn huisgenoten, 
met hun zorgende begeleidong kon hU werken met 
de mogelijkheden, die hem jlegeven waren: en wij 
weten, op welke wijze hij dat heeft gedaan. 

De boerderij was z•Jn vertrouwde omgeving: een 
kleone wereld, maar nooit ee~ benauwde wereld: 
hij voelde zich er veilig; hiJ hoefde er nooit weg: 
de zorg die hij nodig had, werd hem daar ge
geven, tot het einde Hij was dankbaar voor die 
goede zorgen thuis en wilde zolang hU enigszins 
kon met de familie meeleven: veel bezoek op zijn 
verjaardag van neven en nichten deed hem zicht
baar heel bijzonder goed. 

Moge hij nu leven bij God In eeuwige vreugde 
en vrede. 

Onze Vader Wees Gegroet 

Voor uw medeleven en gewaardeerde belangstel
ling bij dit afscheid, zeggen wiJ U onze oprechte 
dank. 

Johan ten Dam 
Flen ten Dam-Wolthuis 

Postweg 28, Saasveld 


