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' In dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA WORKEL 

weduwe van 
ANTONIUS JOHANNES TEN DAM 

Zij werd geboren op 14 januari 1907 te Ambt Delden. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij overle
den in Hengelo op 4 mei 1993. Na de viering van de 
Eucharistie op 8 mei in haar parochiekerk van de H.H. 
Petrus en Paulus te Hengevelde is zij begraven op het 
kerkhof van deze parochie. 

Het gezin waarin zij werd geboren was groot. Daardoor 
kwam zij al vroeg in de zorgen. Het werd een beetje een 
tweede natuur om zorgzaam te zijn voor anderen. 
Haar huwelijk met onze vader en opa begon op 17 okto
ber 1940. Dit was het begin van de oorlogsjaren. Haar 
levenlang heeft zij de kontakten met de onderduikers 
bewaard. 
Ook werd de boerderij opgestart. Samen werd er hard 
gewerkt. Zij was heel graag buiten en gaf al haar krach
ten aan het bedrijf. De belangstelling en de interesse hier
voor heeft zij behouden tot op hoge leeftijd. 
Uit haar huwelijk kreeg zij een zoon en een dochter. Met 
veel vreugde mochten zij samen als ouders zien hoe 
deze twee hun plaats vonden in de maatschappij. Ook 
de zes kleinkinderen wisten dat zij een bijzondere plaats 

hadden in het hart van oma. 
In het gezin van Regien en Gerrit hebben zij het goed 
gehad samen. Het sterven van opa op 31 augustus 1986 
was wel een slag voor oma. Steeds meer was zij aange
wezen op de hulp van de andere huisgenoten. 
Zij maakte graag een praatje met buren of met familie. 
Voor haar hoorde het geloof en de parochiekerk ook bij 
het leven. Hier vond zij de kracht, die zij nodig had. En het 
meeleven en de saamhorigheid had zij als jong kind al 
geleerd. 
Gelukkig is een lange lijdensweg haar gespaard gebleven. 
Er zouden juist enige aanpassingen voor haar getroffen 
worden in huis, toen zij ziek werd en overleed. In het 
hemels Vaderhuis mag zij nu rusten en vrede vinden. Voor 
haar is alles\nu volbracht. 
Voor ons, die achterblijven, voor ons blijft het aandenken 
aan onze moeder en oma, dat ons vervult met dankbaar
heid. 

Heer, onze God, het eeuwige Licht 
moge onze moeder en oma verlichten; 
en dat ook wij haar leven 
steeds voor ogen mogen houden. 
Amen. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden 
van onze Moeder en Oma zeggen wij onze oprechte dank. 

Fam. ten Dam, Oude Haaksbergerweg 5, Diepenheim 


