


t W1J willen in ons gebed gedenken 

Theodorus Johannes Waanders 
echtgenoot van Maria Berendina ten Voorde 

Op 22 januari 1914 is hij te Haaksbergen geboren en 
overleed daar geheel onverwacht op 20 mei 1965. 
Op de 24e mei werd zijn lichaam op het R K. kerkhof 
te rusten gelegd. 

Zo'n plotseling heengaan stelt ons allen ·,1oor het mysterie 
van Gods onbegrijpelijke raadsbesluiten . Midden in het 
leven werd hij zonder enige voorafgaande tekenen 
weggenomen van zijn mooie gezin en uit zijn met ijver 
vervulde werk. 
Wij kunnen het niet begri1pen maar moeten en willen 
ons hoofd buigen voor Gods wijsheid, die steeds ge
leid blijft door Zijn liefde. En daarom berusten wij in 
dit plotselinge heengaan en erkennen Gods H. Wil, zoals 
hij zelf die ook in zijn leven steeds als leiddraad nam 
voor al zijn werk. 
Zo werkte hij voor zijn gezm, waarin hem het leed ook 
niet was gespaard, maar zijn zorgenkind. dat God later 
van hem wegnam, was misschien wel zijn dierbaarste bezit. 
En naast die toewijding aan zijn gezin wist hij ook tijd 
te vinden om daarbuiten zich dienstbaar te maken. Als 
een trouwe kerkzanger was het hem een behoefte om 
Gods goedheid uit te zingen te midden van de Parochie
gemeenschap en de muzikale gaven, die God hem ge• 
schonken had wist hij ook te gebruiken om de levens
vreugde van zijn medemensen te vergroten door zijn 
ijverige medewerking aan de Haaksbergse Harmonie. 
Maar ook zijn gewone dagelijkse werk was een door
lopend dienstbetoon aan de gemeenschap. 
Zo laat zijn heengaan bij heel veel medemensen een 
droevige leegte achter en wel heel bijzonder in zijn gezin . 
Maar allen bewaren ook een danbare herinnering aan 
zijn hartelijkheid en gemeenschapszin. 
Kinderen, blijft vader dankbaar voor alle goede voor
beelden die hij jullie gaf en volgt ze na. 
En mogen allen, die aan hem dankbaarheid verschul
digd zijn nu ook voor zijn zielerust blijven bidden. 

Onze Vader Wees gegroet 
Mijn Jezus barmhartigheid. 


