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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Gerard Hengelman 

- Gerhardus Jacobus Bernardus Maria -
sinds 1 juni 1963 echtgenoot van 

Annie van der Woning 

Hij werd op 30 september 1931 in 
Haaksbergen geboren. Gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken is hij van ons heen
gegaan op 25 mei 1995. 
Na de Eucharistieviering in de kerk van de H. 
Gerardus Majella in Overdinkel op 30 mei 
volgde zijn begrafenis op het kerkhof naast de 
kerk. 

In 1988, toen hij 57 jaar oud was, ging hij -
zoals de volksmond dat zegt - met VUT. 
Daarmee sloot hij een fijn leven af op de vlieg
basis Twente. Zijn werk daar bracht hem elke 
dag met zeer veel mensen in kontakt. Hij hield 
van die kontakten. 
Toen zijn werk achter hem lag, moest hij zijn 
leven opnieuw gaan inrichten. Dat heeft hem 
best veel moeite gekost. 

In de Glane, waar ze na hun huwelijk altijd 
hebben gewoond, bleef hij zeer actief. Hij was 
lid van het kerkkoor, tot het allerlaatste mo
ment; het kerkgebouw en de omgeving ervan 
hadden zijn grote zorg en nooit zal iemand 
ooit tevergeefs een beroep op hem hebben 
gedaan. 

Zelf had hij een prachtige tuin waar hij in zijn 
goede dagen graag in werkte én ook geweldig 
van kon genieten. 
Langzaam werd zijn gezondheid zorgelijk. 
Eerder dan wij konden denken kwam zijn ein
de nabij. In het geloof dat hij zelf als koorzan
ger zo vaak heeft uitgezongen willen wij af
scheid van hem nemen: hij moge leven in 
eeuwigheid. 
Vol dankbaarheid zullen wij hem blijven herin
neren. 

Voor uw meeleven in de laatste maanden van 
zijn ziekte; voor uw aanwezigheid bij zijn uit
vaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 
Wij hebben uw steun erg kunnen waarderen. 

A. Hengelman - van der Woning 
Frank en Monique 


