
Ter dankbare herinnering aan 

Hermannus ter Denge 
echtgenoot van Johanna Maria Vrerink. 

Hij is op 1 mei 1908 te Losser geboren. 
Aldaar is hiJ, gesterkt door de zalving der 
zieken, overleden 13 november 1985. Wij 
legden hem 16 november d.a.v. ter ruste 
op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Mijn man en onze vader heeft een geze. 
gende leeftijd mogen bereiken na een wel
besteed leven. 
Voor zijn vrouw en kinderen en voor allen 
die bij hem over de vloer kwamen was hij 
een eenvoudige en blijde mens, vol zorg 
en toewijding. Want hij hield van zijn 
vrouw en kinderen en wilde zo graag dat 
het hun goed ging en dat er voor hen een 
goede toekomst zou zijn. 
Zijn energie stak hij in zijn bedrijf en In 
zijn dieren. Want hij hield van de natuur 
en van het buitenleven. Heel veel jaren 
heeft hij zo zijn vreugde in gezin en be
drijf gevonden. 
Jammer dat met het toenemen der jaren 
zijn gezondheid te wensen overliet. Het 
deed hem pijn niet meer te kunnen wer
ken, later zelfs niet meer te kunnen gaan 
naar en door zijn bedrijf om tenslotte ge· 
kluisterd· te zijn aan zijn stoel. 

Hij had nog zoveel gewild . . . . er was 
echter geen enkele klacht, integendeel, hij 
behield zijn goede humeur en was dank
baar voor de goede verzorging en voor elk 
bezoek. 
Voor hem, zijn vrouw en kinderen was het 
een droevig gebeuren toen hem niet meer 
de juiste verzorging thuis kon worden ge. 
geven en dat hij zijn home, zijn bedrijf 
moest verlaten om te gaan naar de "01-
denhove". Toen hij ook nog het geestelijke 
contact met zijn omgeving verloor werd 
door ieder geleden bij elk bezoek. 
Zijn heengaan mag voor hem en voor al· 
Jen die hem met liefde hebben omringd, 
als een verlossing worden ervaren, al zul. 
len wij onze man en vader missen. 
Wij zijn hem dankbaar voor zijn leven te. 
midden van ons. 
God geve hem de eeuwige rust. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader betuigen wij u onze oprechte dank. 

J. M, ter Denge-Vrerink 
Herman, Gerhard en Bertus 


