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Ter dankbare herinnering aan 

HERMANUS GERARDUS TEN VREGELAAR 
echtgenoot van 

Hendrika Gerharda ten Vregelaar. 
Hij werd geboren te Haaksbergen, 25 juli 1906. 
Door een noodlottig verkeersongeval werd hij van 
ons weggerukt 3 juli 1971. 
Wat kan de dood wreed toeslaan, midden in de 
drukke werkzaamheden van de zaterdagmiddag, 
nog even hier zijn, nog even dat doen en dan 
plotseling, is alles uit, afgelopen. 
Een leven wordt plotseling afgeknapt, een leven, 
dat van de vroege morgen tot de avond vol was 
van werk en zorg voor zijn gezin en zijn · bedrijf. 
Hij stond er alleen voor en dat wilde hij ook wel, 
maar toch zag hij al verlangend de dag naderen 
waarop hij 65 jaar zou worden en hij het dan 
wat rustiger en gemakkelijker zou krijgen . 
Het heeft niet zo mogen zijn . Onze menselijke 
wegen zijn Gods wegen niet en onze menselijke 
gedachten zijn niet Gods gedachten. Hij is wel 
heengeroepen naar een beter leven, maar wij, die 
achterblijven, hadden hem graag hier nog wat bij 
ons gehouden. Nu laat hij een grote leegte ach
ter: wel mogen wij een dankbare herinnering aan 
hem bewaren. We mogen terugzien op een goed 
en gelukkig huwelijksleven van meer dan 30 jaren. 
We kunnen ook met dankbaarheid terugdenken 
aan een vader, die altijd voor ons bezig was en 
voor ons zorgde. 
Vol vertrouwen durven wij dan ook God vragen, 
dat hij onze dierbare overledene mag opnemen in 
de Heerlijkheid van het eeuwig Vaderhuis. 
Met deze troostvolle gedachten hebben wij zijn 
lichaam aan de schoot der aarde toevertrouwd op 
het parochiekerkhof te Rietmolen, 7 juli 1971, waar 
het de dag der verrijzenis in Christus verwacht. 

Voor Uw blijken van mede
leven, welke wij mochten 
ondervinden bij het over
lijden van onze dierbare 
man, vader en opa, 
betuig.en wij U onze harte
lijke dank. 

Familie ten Vreg.elaar 

Rietmolen , 7 juli 1971 


