
In dankbare herinnering aan 

Hendrik Bloemen 
echtgenoot van An Damonk 

Hij werd geboren te Beuningen op 1 januaro 1904 
Op 89-jarige leeftiJd os hij op 15 augustus 1993, 
voorzien van de Sacramenten der Zoeken, overle
den. Op 19 augustus werd hij begraven op het r k . 
kerkhof te Beuningen. 

Ueve Hendnk, 

Bijna 58 jaar hebben we bij elkaar mogen ZoJil. ln het 
begin was het noet altijd makkelijk. Vooral in de 
dagen dat jij als soldaat je plichten moest veMJIIen, 
heb ok veel gebeden voor een behouden terugkeer. 
Je hebt in je leven hard moeten werken. Om je gezin 
te kunnen onderhouden. was de kleine boerderoj 
niet voldoende en heb je een volledige dagtaak op 
je genomen bij de ABTB in Denekamp. Ondanks 
het vele werk, was het gezin toch altijd het belang
rijkste in je leven. 
Ik heb daar altijd grote bewondering voor gehad.lk 
misje. 

An 

Lieve papa, 

We hebben altijd veel respect gehad voor de ma
nier waarop jij met mensen omging. Je had een 

hekel aan onenigheid en kwaadsprekerij . Je was 
een positief mens en zag het liefst bliJe mensen om 
je heen. 
Je fijne karakter zullen we nooit vergeten. 

Oe kinderen 

Lieve opa. 

Opa, jij was altijd een tevreden mens. Ook al was 1e 
de laatste jaren niet meer zo goed te been. dankZij 
je driewieler kon je toch nog van de natwr genie· 
ten. 
Als oma of jij jarig was. zat jij altijd het fietst in de 
keuken bij ons. de kleonkinderen. En hoe vaak heb 
je ons. als wij op zondag op bezoek kwamen. niet 
blij gemaakt met een reep chocolade. Door dat 
gebaar liet je ons blijken, dat je genoot van onze 
aanwezigheid. We zulten dat nooit vergeten. 

De kleinkinderen 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en steun 
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
opa. 

J.$. Bloemen-Damink 
Kinderen en kleinkinderen 

Beuningen, augustus 1993 
Oude0ijk40 


