


In dankbaarheid gedenken wij 

HENDRIKUS TEN VELDE 
echtgenoot van Anna Maria Huisken 

Hij werd geboren te Albergen op 5 decem
ber 1915 en is na een welbesteed leven, 
gesterkt door het sacrament der zieken 
overleden te Almelo in het Streekziekenhui~ 
Twenteborg op 29 september 1993. Na de 
gezongen requiemmis in zijn parochiekerk 
te Zenderen hebben we hem te ruste gelegd 

op het parochiële kerkhof aldaar 
op 2 oktober 1993. 

Zijn hele leven heeft hij gewoond op de boer
derij aan de Watereggeweg, die hem van 
kindsafaan dierbaar was, In die vrije natuur, 
de natuur waarin het leven als gave Gods 
Z() gemakkelijk wordt ervaren, heeft hij zich 
211n hele leven bijzonder op zijn plaats ge
voeld. Als zelfstandige boer heeft hij er ge
werkt, maar hij is er steeds van overtuigd 
geweest dat hij eigenlijk meer beheerder dan 
eigenaar was van het land dat hij mocht be
werken en van de dieren die hij er mocht ver
zorgen. Hij was een vroom mens en bleef 
trouw aan de oude geloofspraktijken, God 
dankbaar voor al het goede dat hij mocht be
leven en bij Hem troost zoekend waar het 
soms moeilijk was in zijn leven. In zijn jeugd 

heeft ~ij enige stappen gezet op de weg naar 
het priesterschap, maar hij bleek toch ge
roepen te zijn , zijn godsdienstigheid op een 
andere manier in te vullen . Dankbaar was 
hij voor de negen kinderen die hij kreeg. Hij 
beschouwde ze stuk voor stuk als een gave 
Gods en heeft ze een gelovig voorbeeld ge
geven. Pijnlijk, maar met hetzelfde Godsver
trouwen, heeft hij zijn jongste dochter weer 
moeten afstaan. 
Aan het eind van zijn leven was hij dankbaar 
voor het feit dat de boerderij weer van va
der op zoon was overgegaan en dat de vol
gende generatie al gezond en wel opgroeide 
op de plek, die hem zeer dierbaar was. Geen 
wonder dat zijn kleinzoon , naar hem ge
~oemd, een bijzondere plaats in zijn hart 
innam. 
Zonder tegenstreven heeft hij de dood aan
vaard, zich veilig wetend in de hand van 
God, die hij zijn hele leven nabij heeft ge
weten. Mogen wij daar kracht uit putten wan
neer we bedroefd zijn om zijn dood. Dat hij 
nu mag leven in Gods heerlijkheid. 

Voor uw meeleven bij de ziekte en het over
lijden van mijn zorgzame man en onze goede 
vader en opa zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Familie ten Velde 


