
Moge in uw herinnering en gebed 
biUven voortleven 

HENDRIK JOHAN MARIA BONNES. 

HU werd geboren te Denekamp 11 maart 1960 
en leefde bijna 18 1aren in ons midden 
waar h[j vr[jdagavond .)0 december 19i7 
door een noodlottig ongeval uit het leven 
werd weggerukt. Op 3 januari 1978 hebben 
we vanuit de St. Nicolaaskerk zün lichaam 
te rusten gelegd op 't r.k. kerkhof te De
nekamp. 

Geliefde ouders en famîlie, u bent zeer 
zwaar beproefd. maar treurt niet zoals zij 
die geen hoop hebben; blijft geloven in 
de zin van dit leven, dat voltooid zal wor
den in het eeuwige leven bi.i God, de Heer 
van leven en dood. Bl[imoedig en goedig 
van karakter soms gesloten, maar 'n vriend 
voor velen, zo was Henk. Met een blijde lach 
en onbezorgd ging h[j door ' t leven, maar 
ook heeft hU de ernst ervan ervaren. als 
h[i het eens moeilUk had om de goede weg 
in het leven te vinden. We voelen de diepe 
p[jn nu we hem moeten missen en het is 
moeilUk te begr!jpen. We willen zijn kin
derlijke liefde uit z[jn jeugdjaren in ons 
hart bewaren, zün van energie bruisende 
leven, zijn vriendschap en zijn opofferings
gezindheid. zun jeugdig élan werd plotse 
ling doorkruist door een wrede dood en 
z[in levensbloesem viel af voordat h[i vrucht 
kon dragen. Hoeveel zorgen z[in leven ook 

gekost heeft, allen denken terug aan hem 
die een goede jongen wist te zUn. Er was 
veel liefde en zorg, veel vriendschap en 
geloof. Ook hU kan ons leren hoe we in 
deze wereld moeten leven, hoe moellik ' t 
vaak is. maar ook wat goedheid betekent. 
MUn lieve ouders wil ik bijzonder bedan
ken voor alles. onze liefde zal nooit ster
ven. Mijn broers en zusters dank ik voor 
alle meeleven, ook mijn familie en kennis
sen. Mijn vrienden durf Ik vragen mU niet 
te vergeten, veel hebben we samen be
leefd, maar onthoudt dat ware vriendschap 
zichzelf niet zoekt. Ik hoop dat allen die 
m!j gekend hebben m!j zullen vergeven. 
maar niet zullen vergeten in gebed en 
herinnering. 

Heer. geef Henk de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het 
overl[iden van onze bem1nde zoon, broer 
en zwager. betuigen w!j U onze hartel[ike 
dank 

Denekamp, januari 1978 
Brandlichterweg 4 
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