
Ter dankbare gedachtenis aan onze lieve 
Vader en Opa 

HENDRIKUS JOSEPHUS VAN HALTEREN 

weduwnaar van 
Johanna Wilhelmina Elisabeth Lensen 

Hij 1Nerd geboren 5 juni 1891 te 's Heeren
berg. 
Na een kort ziekbed, gesterkt door het sacra· 
ment van de zieken, ging hij rustig van ons 
heen op 23 september 1979. 
Na de Euchar:st1e-viering op 26 september 
1979 In de kerk van de H. Antonius van Padua 
te De Hoef, hebben we zijn lichaam bij dat 
van zijn vrouw op het kerkhof aan de Wou
denbergseweg te Zeist ter ruste gelegd, in 
afwachting van de dag der verrijzenis. 

In deze mens hebben we een liefdevol le Vader 
en Opa ver loren. 

Het wos een vol leven, waarin vooral de 
trouw een grote rol speelde. Trouw was hij 
aan zijn werk. trouw was hij toen hij geroepen 
werd om zitting te namen in verschillende 
besturen. trouw was hij voora l aan zijn gezin, 
dat zich de laatste jaren van zijn leven vooral 
toespitste op zijn lieve vrouw. 

Zijn laatste jaren werden getekend door het 
kruis van de ouderdom. Dit werd hem verlicht 
door de velen die hem met liefde hebben 
verzorgd en omringd. 

WIJ die achter blijven zijn dankbaar dat we 
zulk een Vader zo vele jaren bij ons hadden. 
We zullen hem missen, maar we weten ook 
dat hij bij God nu gelukkig is samen met zijn 
vrouw, waar zijn verlangen de laatste jaren 
zo naar uitging. 

Met het vertrouwen dat God zijn trouwe die· 
naar tot zich genomen heeft, hebben wij hem 
uit handen gegeven. Moge hij rusten in vrede. 

Dankbaar zijn wij u voor de vele hartelijke 
blijken van medeleven, die wij mochten ont· 
vangen bij het overlijden van onze l ieve Vader 
en Opa. 

Weest u ervan overtuigd dat al deze blijken, 
In welke vorm dan ook, voor ons een grote 
troost zijn geweest. 

Kinderen en Kleinkinderen 

De Hoef. november 1979 


