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ook ai is hij gestorven 



t 
In dankbaarheid denken we terug aan 

Geertruida Hermina 
Klein Rot 
echtgenote van 
Hendrikus Johannes ten Dam 

Zij werd op 24 september 1911 te Haaksbergen 
geboren . Geheel onverwacht is ze op 19 
november 1983 te Haaksbergen overleden. Met 
de viering van de Eucharistie namen we af
scheid van haar op woensdag 23 november 
d.a.v., waarna we haar begraven hebben op 
het kerkhof van de Bonifatiusparochie te 
Haaksbergen. 

Terwijl ze zich gereed maakte om zoa ls alt ijd 
aan een nieuwe dagtaak te beginnen werd ze 
p lotseling uit haar kring van mensen wegge
roepen in een ontmoeting met de Heer van 
leven en dood . Het gebeurde zoals de Heer 
ons zelf zegt: ,, De dood kan komen als een 
dief in de nacht , maar ook op klaarlichte 
dag " . Nooit zijn we zeker van ons leven . 
Zo is haar levenstaak als vrouw en moeder 
OQverwacht volbracht. Ze heeft het gedaan 
met vee l inzet, toewijding en zorg voor haar 
man , kinderen en klei nkinderen. 
Ook al had ze samen met haar man afstand 
genomen van het boerenbedrijf om het wat 
rustiger aan te doen, haar zorg en belang
stel l ing voor het geheel bleef ze behouden. 
Ze was eenvoudig en rust ig van aard , luis
terde meer dan ze praatte, met name waar 
meerderen bijeen waren . Vol interesse hield 
ze al les bij wat er zo gaande was onder 
mensen. 
En zoals zij wilde beginnen aan een nieuwe 
dagtaak, zo onverwacht brak voor haar het 

nieuwe leven aan. Daar heeft ze als diepge
lovig mens voor geleefd en gewerkt. Moge 
de Heer van het leven haar opnemen in de 
vrede en vreugde van het eeuwige leven. 
Dat zij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven bij het onver
wacht afscheid van mijn• vrouw, onze moeder 
en oma zeggen wij u onze oprechte en 
hartelijke dank. 

H. J. ten Dam 
Kinderen en kle inkinderen 

Haaksbergen , november 1983 


