
Dankbare herinnenng aan 

HENDRICUS JOHANNES 
TEN VERGERT 

echtgenoot van Bertha Antonia Boers. 

Hij werd geboren op 
28 september 1 911 te Lonneker 

en overleed op dinsdag 14 maart 1995 
in het ziekenhuis te Enschede. 

Op vrijdag 17 maart hebben wij afscheid 
van hem genomen tijdens een plechtige 

Euch aristieviering in de voor hem zo 
vertrouwde parochiekerk van de 

H. Jacobus te Lonneker, waarna wij ziJn 
lichaam te ruste hebben gelegd op het 

parochiekerkhof. 

Vader heeftbi jna zijn hele leven geleefd, gewoond 
en gewerkt op de plaats waar hij ook geboren 
werd. 
Zijn eigen vader heeft hij niet gekend, zodat hij 
opgroeide met Zijn moeder en zus. 
Vader hield van het boerenleven en zijn vee, in 
het bijzonder van zijn paarden. 
Hij mocht ook graag in de buurt op koffievisite 
gaan om een praatje te maken 
Op 30 juni 1937 trouwde hij met moeder, die 
hem 11 kinderen schonk, waarvan er 2 zijn 
overleden. 

Heel aangrijpend voor vader en moeder was het 
gedwongen vertrek in 1941 van zijn geboorte
grond. Samen hebben zij dit echter goed door• 
staan . 
Vader hield veel van moeder en moeder van 
hem. Ze verzorgde hem tot de laatste dag Hij 
was daar heel dankbaar voor en zei altijd: 
.. Moeder wat bis toch gek met mie" . 
Ook was vader stapelgek met z'n kinderen en 
kleinkinderen . De kleinkinderen met name, zag 
hij graag komen. ook stoeide hij graag met hen. 
Z'n twee achterkleinkinderen u,t Zwitserland 
begroette hij 's morgens kijkend naar hun foto. 
.. Dag Dario en Lisa" . 
Wij als kinderen zijn dankbaar dat vader zo 
lang bij moeder heeft mogen zijn en samen 
met haar zo oud heeft mogen worden, immers 
dat was hun beider wens. 

Moeder en wij als kinderen z11n God dankbaar 
dat wij zo'n vader en opa hebben gehad. 

Voor uw belangstelling bij het afscheid van 
mijn man, onze vader, groot- en overgrootva 
der willen wij u met dit aandenken dankzeg
gen. 

B.A. ten Vergert - Boers 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 




