
W1a 1n uw gebeden bl11ven gedenken 

Gerhardus Hendrikus Hengelman 
die geboren werd te Overdinkel 19 november 1904. 
Z11n kerkeli1k hu.velijk sloot hij te Losser op 

9 juli 1931 met 

Helena Maria Evering, 
die op 20 december 1979 haar man voorging 
nnr God. Hij ont<1ng de Zlekensakramenten en 
stierf zeer rustig in het Losserse ziekenhuis op 
28 augustus 1980. Op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparochie te Losser werd Geert b11 z11n 

vrouw begraven op 1 september 1980. 

Geert heeft de arbeid niet geschuwd in z11n le•en. 
Voor z11n gezin had h1J alles over. H1J werkte 
zelf zeer nauwkeurig in alle opzichten, maar vor
derde van anoeren ook, dat z11 orde op zaken 
hadden. Niet alleen thuis, maar ook 1n de ver· 
houding tot God. Eerst een gebed, daarna eten 
of werken. 
Vanaf 196t was hij broedermeester van de Keve· 
laarse processie. Het l iefste nam h11 heel Losser 
mee naar K8'elaar. 
Z11n !Iele leven werkte hij in het hout: op de 
zage111 42 1aren, om un boterham te verdienen; 
na z11n p•ns1onerin9 Uil liefhebosn1 Een stoof, 
een miniset, een melkstoelt1e of een bloemtafeltJe 
bewerkte en timmerde h1J met plezier. 
Op 24 juni t 968 ontv1ny hij de eremedaille in 
brons, verbonden aan de or1e van Oran ie Nassau. 
Typerend is misschien, dat Geert precies een 1aar 
later dan z11n vrou.v de z1ekensa"amenten ont· 
ving, H11 stierf oo~ op een donderdag en werd 
ook op een maandag begraven. 

Als christen heeft h11 steeds cpr.1euw geprobeer:I 
te leven r.aar de volle mar.nenmaat van Jezus 
Chr,stus. 
Heer, mag hij nu bij U, 'Tiet z1jl'I vrouw samen, 
1n een nieuw tehuis vertoe"en? 

Voor uw blijken van medeleven die WIJ mochten 
ondervinden tijdens de ziekte en na het ovcrlij. 
den van onze lie.e <ader. schoonvader en opa, 
betuigen wij onze oprechte dank. 
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