
Dankbaar gedenken wij 

Hendrikus Gerhardus ten Tije 
echtgenoot van 

Helena Johanna Lefferts. 

Hii werd geboren te Ensc hede op 15 
mei 1923 en overleed, gesterkt door 
de H. Sacramenten der zieken, in het 
Ziekenhuis "de Stadsmaten" te En 
schede op 19 december 1989. 
De H. Eucha ristie bij zijn uitvaart werd 
gevierd in de kerk van de Goede Her
der te Enschede op 22 december d.o.v. 
waarr.a oe crematie volgde te Usselo. 

In een gelukkig huwelijk van ruim 33 
jaar mocht hij vader worden van 3 kin· 
deren en grootvader van 5 kleinkinde· 
ren. Voor zijn gezin heeft hij alle goe
de gaven van zijn hart en alle arbeid
zaamheid van zijn handen gegeven. 
Zijn plichtsbesef en sterk gevoel voor 
accuratesse maakten hem bijna 40 jaar 
tot een werknemer, die bij zijn directie 
in hoog aanzien stond. 
Hij voelde zich heel erg betrokken bij de 
ontwikkelingen in kerk en maatschap
pij, a I moest hij vaak ervaren, dat naar 
zijn maatschappelijke opvatting en vol
gens zijn oprechte geloofsvisie veel wat 

hem vertrouwd was, verloren ging. 
Daarover kon hij met diepe bewogen
heid zijn mening geven en dat was 
zeer te respecteren. 
Zijn gehele leven heeft hij een kwets
bare gezondheid gehad.maar vooral zijn 
laatste levensjaren zijn vol langdurig 
en moedig gedragen lijden geweest. 
Met groot geloof en vol vertrouwen op 
Gods liefde heeft vader tenslotte zijn le
ven teruggegeven aan God, zijn Schep
per. Zoals zijn leven was, zo was ook 
zijn sterven : hij heeft zich laten dra
gen door een diepgeworte ld geloof, dat 
voor hem zijn sterkte en troost ge
weest is in vele moeilijke tijden, 
Moge de Goede Herder Jezus Christus, 
in wiens kerk hij zich zo thuis voelde, 
hem opnemen in de liefde van Gods 
Vaderhuis op voorspraak van de Moe
der Goos Maria. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en fijne opa, zijn 
wij U zeer dankbaar. 

Mevr. H . J. ten Tije-Lefferts 
kinderen en kleinkinderen. 




