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Een dankbare herinnering aan 

HENRICUS ANTONIUS 
BE RNAROUS BOEVINK 

echtgenoot van 

JOHANNA MARIA CATHAR INA 
OLDE KALTER 

· vader van : Johan, Greetje, Henken 
Marcel. Grootvader van vier 

kleinkinderen. 

Henricus Boevink werd geboren te Hengelo (Ov.) 
op 12 november 1914, vestigde zich na zijn 
huwelijk in Oldenzaal. waar hij is overleden op 11 
juni 1985, gesterkt door het H. Oliesel. Na een 
uitvaartdienst in de St. Antoniuskerk op 14 juni 
hebben we hem te ruste gelegd op de Oldenzaalse 
Begraafplaats. 

••• 
De dierbare overledene heeft zijn gehele leven 
gewerkt in de metaal te Hengelo. Dagelijks 

. pendelde hij per fiets of bromfiets tussen Olden· 
zaal en Hengelo. In de bezettingsjaren werd hij 
gearresteerd en weggevoerd naar Duitsland, daar 
werd zijn gezondheid gebroken. Na zijn terugkeer 
naar Nederland ging hij weer aan de slag in 
de metaal. Nederland moest weer worden opge
bouwd. Zwaarden moesten omgesmeed worden 
tot ploegen. Maar zijn gezondheid had te veel 
geleden om dit zware werk nog lang te kunnen 

voortzetten. Hij werd afgekeurd. Maar dat was 
geen reden om zijn handen werkeloos in de 
schoot te leggen. Hij had een mooi gezin en daar 
was genoeg te doen mede omdat zijn dierbare 
echtgenote niet meer zo sterk was. leder was wel
kom in hun huis, vooral de kleinkinderen en 
tante Betsie. ledere week was hij te vinden in het 
Michoriushuis om te helpen, vooral bij de voorbe· 
reiding van de grote feestdagen zoals Kerstmis. 
Ook was hij een groot vereerder van O.L. Vrouw 
van Banneux. Hij was betrokken bij de organisa· 
tie van bedevaarten. Daar voelde hij zich dan één 
met vele anderen als Gods Volk onderweg. Zo 
vaak heeft hij dan gebeden : 
• Bid voor ons Moeder van God 

nu en in het uur van onze dood. · 
De dood kwam zo plotseling, we zouden hem 
graag begeleid hebben in dat zware uur, maar wij 
kunnen vertrouwen dat Maria haar trouwe zoon 
heeft bijgestaan. En aan haar hand is hij binnen· 
gegaan in het land van vrede en geluk van haar 
Zoon. 
Daarom bidden wij; 
Toevlucht in den vreemde, Troosteres in nood, 
Voorspraak voor ons allen, Leidster naar Uw 
Zoon. 

Voor de vele blijken van belangstelling en uw 
meeleven na het overlijden van mijn dierbare 
man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

J.M.C. Boevink-olde Kalter 
kinderen en kleinkinderen. 


