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Moge deze kleine herinnering U doen 
bidden voor 

ENGBERT TER HEEGDE 

weduwnaar van Aleida, Louise Haarhuis 

geboren te Lonneker 18 februari 1909. 
Op 26 juli 1978 is hij rustig en kalm in 
de Heer overleden. 
Op maandag 31 juli vierden wij tot zijn 
intentie de Eucharistie, waarna de cre
matie volgde te Usselo. 

Geheel onverwacht is hij in de nacht 
van 26 juli vredig en kalm in de Heer 
overleden. 
De laatste jaren was het een sukkelen 
en de jaren van de oudere leeftijd 
deden zich gevoelen, niettemin had hij 
zich reeds volledig aangepast aan de 
omstandigheid, dat zijn zwakke gezond
heid iedere inspanning onmogeiijk 
maakte. Ondanks deze zwakte was hij 
in geen enkel opzicht lastig en ver
velend. Hij was een zeer tevre"den mens, 
d ie mocht terugzien op een arbeids-

zaam leven. Daarenboven was hij altijd 
ten zeerste verheugd, dat alle kinderen 
hun weg en plaats in het leven hadde.i 
gevonden. Daar was hij dankbaar voor 
en ná de vervul l ing van deze grote 
levenstaak was hij nergens liever dan 
thuis in zijn eigen mooie woning. 
Heer, als "de goede en trouwe knecht" 
uit het Evangelie heeft h;j de goede 
strijd gestreden . Moge hij spoedig zijn 
verdiende loon ontvangen. 

Gij mijn kinderen en k leinkinderen, 
familieleden en bekenden, weest om 
mij niet bedroefd, maar stel al uw ver
trouwen op God. Die zal en kan U 
troosten. Blijft met elkaar verenigd door 
de band van liefde. Wilt de goedheid 
van Uw Ouders nooit vergeten en wilt 
ons in uw gebeden en offers altijd ge
denken. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 
Onze Vader - Wees gegroet. 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en 
belangstelling, ondervonden bij het zo 
plotselinge overlijden van onze zorg
zame vader en opa zeggen wij U onze 
oprechte dank. 

Famil ie ter Heegde 


