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Wilt in uw gebeden vroom ged enken 

HERMANNUS ANTONIUS ARENDSEN 

Op 6 juli 1888 werd hij in Hengelo 10) geboren 
en door het sacrament van het Doopsel opgenomen 
in de gemeenschap der gelovigen. Op 19 januar i 
1968 overleed hij stil en rustig, guterkt door het 
sclcrament der zieken e n werd 23 januari d.a.v . te 
ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo 10). 

Hij was in zijn 80-ste levensjaar, toen de Heer van 
leven en dood hem riep tot Zijn eeuwige vrede. 
Hij had een groot Godsvertrouwen en was vol 
komen tevreden met de Wil van God, die de 
richtsnoer en leiddraad voor zijn leven is geweest. 
Zoal$ hij geleefd heeft, rustig en onopvallend , zo 
is hij ook gestorven. Het gezin, waarin hij leefde 
en de grond waarop hij vele voetstappen heeft 
getet, was hem erg dierbaar. Hij hield van hel 
vee. en tot ziin laatste levensdagen was hij kinder
lijk gelukkig, als hij nog iets kon doen. Het was 
zijn eer en tevens 2:ijn levensroeping, vele jaren 
mee te mogen werken aan d e voorbatting van het 
gezin van zijn broer. Met deze levaniopdracht was 
hij gelukkig. 
De Heer oordeelt anders dan de mens. Hij heeft 
de stilte lief en we bidden met de psalmist: 
, ,Moge hij toch immer wonen in uw tent en schui
len onder de dekking van uw vleuge len" lps. 60). 
" In God alleen rust mijn Iiel, van Hem komt 
mijn heil" I ps. 6 1). 
Mijn beste familie thuis, ik dank u voor al uw 
goede zorgen voor mij, ook in de laatste jaren 
van de zwakte van de oude dag. Het was voor mij 
een genade Gods te midden van u mijn leven te 
mogen teruggeven aan ons aller Vader. 
Moeder Gods, bescherm mijn dierbaren. 

Hij ruste in vrede. 
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