


" Z ijn handen hebben voor ons gewerkt. 
l ijn har! heeft voor om geklopt. 

7 iin ogen hebben 011.1 ;i /tijd gezocht ." 

In d~nkbare her in,wring aan 

Hendrikus ter Grote 

>' echtgenoot van Gez ina Sp it shuis 

Hij werd geboren op 24 augustus 1922 te de Lutte. 
Thuis ontving hij heel bewust het Sacrament van de 
Z iekenza lv in g. Op 18 november is hij thuis overle
den, waarna op 22 november 1995 de uitvaartmis 
werd gehouden in de Mariakerk. Na de uitvaartmis 
werd hij begraven op de begraafp laats te O ldenzaa l. 

Mijn li eve man, onze zorgzame vader en lieve opa 
is van ons heengegaan. Vader was een bescheiden 
man. H ij kon enorm genieten van alle kleine dingen 
om zich heen. Z ijn gez in had een grote waarde in 
z ijn leven, waarbij in de laatste jaren het oppassen 
op zijn kleinkinderen Ruben en Mirthe hem veel 
vre ugde heeft gegeven . 
Hij heeft met veel plez ier en plichtsgetrouw 40 jaar 
gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen. Naast zijn 

werk was hij altijd druk samen met moeder op de 
boerderij . Verre reizen hoefden voor hern niet; hij 
gf'noot in tens van lw t leven in de vrije nalu ur op de 
"BoPrskotten". 
Na zij n pens ionering ri chtt e hij zich voora l op z ijn 
grnotstP hobby: het werken rnet hout. Ve le prach
ti ge gebruiksvoo rwerpen met altijd een nealieve 
afwerking kwa111en uit z ijn handen. Ve len hebben 
een nagedachlenis van hpm gPkregen in de vo rm 
van een houten kru isje of een bePldje. 
Vader was een diepgelov ig man; voora l tijdens zijn 
ziekte putte hij hier vee l steun uit. 
H ij hee ft nu zijn rust gevonden bij God. 

Pa, we zullen je nooit vergeten. 
Bedankt voor alles wat je ons hebt geleerd 

en voor ons hebt betekend. 

Wij danken U voor alle steun en medeleven. 

G.L.1-1. ter Grote - Sp itshui s 
Kinderen en k leinkinderen 


