
Als dankbare herinnering aan 

HENDRIK AAGTEN 

weduwnaar van Maria Josephina Mensink, 
eerder weduwnaar van Adelheid Viefhues. 

Hij werd geboren op 27 februari 1901 
te Lonneker. 

Gesterkt door de Sacramenten der Zieken 
overleed hij te Enschede op 5 oktober 1985. 

Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op 
het parochiekerkhof te Glanerbrug op 

9 oktober 1985. 

Wij nemen afscheid van een man met een wel
besteed leven. Jaren lang had hij een gelukkig 
leven in zijn eerste huwelijk. Hij was een hard· 
werkende man, die deed wat hem te doen stond, 
plichtsgetrouw en betrouwbaar. Daarnaast was 
hij een hartelijk gemeenschapsmens, die veel 
vrienden had en kon houden. 
Hij had grote liefde voor de levende natuur. 
Ook dieren waren zijn vrienden. 
Hij leed eronder dat zijn huwelijk kinderloos 
bleef. Toch had hij open belangstelling voor 
kinderen en jonge mensen. Zo was hij een graag 
geziene gast bij jong en oud. 
Veel verdriet heeft hij gehad om de dood van 
zijn lieve vrouw. Na jaren van alleen zijn, her· 
trouwde hij om samen lief en leed te delen. Hij 
was een bezorgde en belangstellende vader voor 

de kinderen én kleinkinderen van zijn echtge· 
note. Samen hadden zij gelukkige jaren. 
Maar daarna kwamen weer jarenvan alleen-zijn. 
Hij bloeide weer op toen hij in het Dr. Ariéns· 
tehuis kwam wonen. Ook daar maakte hij weer 
nieuwe vrienden en versterkte oude vriend
schapsbanden. 
Hij was een tevreden mens; hij had houvast in 
zijn sterk Godsgeloof. Hij had grote eerbied 
voor God de Vader, de Schepper van de natuur, 
die hij elke dag dankbaar bewondetde. 
Dankbaar en blij was hij om alle zorg en be
langstelling van de familie. Door brede belang
stelling deelde hij in vreugde en verdriet van al
len. 
De jarenlange attente zorg en aandacht van zijn 
neef en naamgenoot en diens gezin, boden hem 
veiligheid en rust in zijn leven, vooral in de ja
ren dat hij meer afhankelijk werd. Daar was hij 
intens dankbaar voor. Tot in de laatste uren 
van zijn leven uitte hij die dankbaarheid. 
Velen verliezen in hem een gezellige, hartelijke 
vriend. 
Goede God en Vader, wij vragen U: wil uw die
naar opnemen in Uw Vaderhuis, de hemel. 

Heilige Maria, Moeder van Jezus Christus, 
bid voor hem en voor ons allen. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
zeggen wij U hartelijk dank. 

De familie. 


