
Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wti samen beleefd hebben. 



i 
Dankbare herinnering aan 

HERMAN ES HENDERIKUS TENFELDE 

echtgenoot van Anna Helena Bakker 

Hij werd geboren op 14 nov. 1917 te Emmen. 
Geheel onverwacht overleed hij in het zieken 
huis van Coevorden op 28 oktober 1980, 62 jaar 
oud. Op 31 oktober hebben wij de Uitvaart en 
begrafenis gehouden, waarna we zijn lichaam 
te ruste hebben gelegd op het R. K. Kerkhof 
te Weiteveen. 

Ofschoon hij reeds jarenlang sukkelde met zijn 
gezondheid en regelmatig in het ziekenhuis 
moest worden opgenomen, is deze plotselinge 
dood als een onverwachte en zware slag neer
gekomen op zijn vrouw en kinderen. Maar ook 
de anderen van de fami li e en de vele bekenden 
en vrienden die hij had, zijn diep getroffen 
door dit plotseling overlijden. In het gezin laat 
hij een lege plaats achter. Zij die van hem hiel 
den en gewend waren hem te zien zitten op 
de bekende stoe l bij het raam, zullen moeten 
leren leven zonder zijn aanwezigheid. Maar 
wat ze voora l zullen missen is de vriendelijk 
he id, de goedheid en gezelligheid, waarvoor 
hij samen met zijn vrouw zorgde in het gezin. 
Het is niet voor niets, dat de kinderen en klein 
kinderen graag thuis kwamen. Het was er al 
tijd geze ll ig en gemoedelijk in d it gezin. Vader 

heeft zijn deel daartoe bijgedragen, ook al was 
het voor hem met zijn kwaal en de benauwd
heid, die daaruit voortkwam, echt niet altijd 
gemakkelijk om vrolijk en opgewekt te zijn . 
Mogen zij zich echter als gelovige mensen 
troosten met de woorden van Christus: "Laat 
uw hart niet verontrust worden. Ge gelooft in 
God. Gelooft ook in mij. In het huis van mijn 
Vader is plaats voor velen". In heel zijn leven 
was hij een gelovig mens, die dat geloof en de 
godsdienstige praktijken ook heeft doorgege
ven aan zijn kinderen en kleinkinderen . Wij 
hopen en vertrouwen, dat God hem daarvoor 
een plaats heeft gegeven bij Hem in het he
mels Vaderhuis. Als wij zeggen, dat zijn plaats 
in huis nu leeg is, is dat ook niet helemaa l 
waar. Zijn woorden, zijn goedheid, zijn geloof, 
alles wat hij heeft gedaan, leeft voort in de her
innering van zijn vrouw en kinderen. Ook dat 
moge hen tot troost zijn bij dit plotselinge af
scheid. Moge hij nu rusten bij God, bevrijd van 
alle pijn en benauwdheid, voor altijd gelukkig. 

Voor uw biijken van belangstelling, uw mee
leven en gebed bij zijn plotselinge dood, de 
Uitvaart en begrafenis, danken wij u allen har
telijk. 

A. H. TENFELDE-BAKKER 
kinderen en kleinkinderen. 


