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Ter dankbare herinnering aau 

HERMANNUSFRANCIBCUS 
ANTONIUS VAN DER ZANDE 

weduwnaar van 
BERENDINA JOHANNA TER HUURNE 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 26 april 1905. 
Hij overleed te Losser in het verpleeghuis "Oldenhove" 
op 25 april 1993. 
De plechtige uitvaart vond plaats in de St. Antoniuskerk 
te Oldenzaal op 28 april d.a.v., waarna de crematie te 
Usselo. 

Slechts twee dagen is vade.r in het verpleeghuis 
"Oldenhove" geweest. Enke.Je uren vóór zijn 88ste ver
jaardag · overleed hij daar onverwacht heel rustig en 
vredig. De intensieve zorg die hij nodig had, kon het 
bejaardencentrum de "Mariahof' hem niet geven. Zon
der ziekbed en zonder pijn heeft hij zijn aardse loopbaan 
volbracht. Wij zeggen nu: zo is het goed. 
Hij was een zorgzame man en vader. Zijn kleinkinderen 
hebben lang van hun opa kunnen genieten. Zowel licha
melijk als geestelijk was hij sterk. Hij was een man van 
precisie. Dat vond je terug in zijn beroep als meubelma
ker. Werken met hout bleef zijn hobby. Op latere leeftijd 
genoot hij ook intens van de natuur en wandelde graag. 

Een groot offer werd gevraagd toen zijn dierbare vrouw 
ziek werd. Dat deed hem veel verdriet. Vooral toen zij 
ook nog opgenomen werd in het verpleeghuis te 
Haaksbergen, waar hij haar 10 jaar lang trouw bezocht. 
Na haar sterven vond hij nog wat leve1Lçvreugde samen 
met zijn huisgenote. Samen verlrnisden zij naar de 
aanleunwoning van de "Mariahof'. 
Na een zeer korte tijd overleed ook zij en stond vader 
weer alleen. Geestelijk ging hij meer en meer achteruit en 
kwam zo in het verzorgingshuis van de "Mariahof". 
Dank zij veel aandacht en de goede verzorging heeft hij 
daar nog een paarfijnejarengehad. Trouw kreeg hij daar 
bezoek van zijn dierbaren. 
Wij zijn dankbaar dat wij vader zo lang in ons midden 
mochten hebben. Vol vertrouwen geven wij hem terug in 
de handen van zijn schepper. Moge hij nu de rust en de 
vrede ervaren, waarna hij zo verlangde. Moge het goede 
dat ervan hem is uitgegaa11 doorwerken en vrucht dragen 
in ons verder leven. Wij dragen een mooie herinnering 
aau hem met ons mee en wij zijn trots zo'n vader en opa 
te hebben gehad. 

Voor al uw blijken van belangstelling en medeleven, 
betuigen wij U 01tz.e oprechte dank. 

De familie. 


