
HENDRIKUS STEPHANUS BERNARDUS 
VAN DER ZANDE 

weduwnaar van 
ALEIDA SOPHIA REUVER 

Hij werd geboren op 12 april 1896 in Ol
denzaal. Hi j stierf in gezegende ouderdom 
op 8 mei 1979 eveneens in Oldenzaal , na
dat hij was voorzien van het Sacrament 
van de Zieken. Op 11 mei d.a.v. hebben 
wij in de Eucharistieviering aan God dank 
gebracht voor zijn leven en liefde te mid
den van ons. Daarna hebben wij zijn 
lichaam te ruste gelegd op de begraaf
plaats in Oldenzaal. 

Tot op hoge leeftijd mocht hij genieten 
van een goede gezondheid . Met een te
vreden gezicht en een opgewekt karakter 
was hij bijna altijd te vinden in de huis
kamer van zijn zoon . Met zijn sigaar en 
zijn krant , met de verzorging van zijn 
schoondochter, was hij een dankbaar 
mens. 

Voor strijd en lijden is hij niet gespaard 
gebleven . Hij moest zijn vrouw en drie van 
zijn kinderen vroeg missen. En hij moest 
verwerken dat de tegenwoordige tijd zich 
anders ontwikkelde dan hij zich had voor
gesteld. 

Juist door zijn warme gemeenschapszin 
ontging hem dit niet. Hij was ruim zeven
tien jaar kerkmeester van de H. Drieëen
heid in Oldenzaal en volgde de ontwikke
lingen van de geloofsgemeenschap op de 
voet. 
Met het sterven van "opa" is het einde 
gekomen van ons ouderlijk thuis. Nie
mand kan ons ontnemen , wat onze ouders 
ons voor het leven hebben meegegeven . 
Het past ons alleen maar om hiervoor on
ze dankbaarheid uit te zeggen : 

God, Schepper en Vader in de hemel , 
nu Gij onze vader en opa uit ons midden 
hebt weggenomen , 
vertrouwen wij hem met een 
dankbaar hart aan U toe. 
Laat hem toe in Uw eeuwig 
Koninkrijk en bewaar ons in zijn 
geest en Uw geest. Amen . 

Voor uw blijken van medeleven en deel
neming , welke wij mochten ontvangen, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , mei 1979. 


