
Ter gedachtenis aan 

Hendrikus Bernardus Hengelman 
echtgenoot van 

Anna Josepha Völler 

Hij is 25 februari 1909 te Losser ge
boren. Gesterkt door de zalving der 
zieken, overleed hij aldaar op 28 juni 
1981. Wij legden hem 2 juli 1981 te 
ruste op het r.k. kerkhof van Overdinkel. 

Bijna vijftig jaar gelukkig getrouwd was 
hij een toegewijde man en vader die 
van de morgen tot de avond voor zijn 
gezin klaar stond. 
Na jaren werkzaam te zijn geweest op 
de fabriek vond hij uiteindelijk zijn werk
kring bij de "Bond". Daar : leerde hij 
vele mensen kennen en vele mensen 
leerden hem kennen zodat hij in moei· 
lijke tijden steeds mogelijkheden had 
voor zijn gezin te zorgen. 
Jammer dat zijn gezondheid te wensen 
overliet en hij vroegtijdig bij zijn vrouw 
thuis kwam. Hij was ziek maar hij was 
een blijde zieke ... nooit klagen, altijd 
bang anderen tot last te zijn en door 
zijn opgewekt karakter knoopte hij er 
nog vele jaren bij aan. 
Zijn bijzondere aard was blijheid ... 
met een kwinkslag en een grapje wuif-

de hij vele problemen weg en nam velen 
voor zich in. Daardoor trok hij ook zijn 
kinderen en kleinkinderen om zich heen 
en bond hen allen samen om zijn per
soon. 
Het is te begrijpen dat zijn vrouw, kin
deren en kleinkinderen en zovelen die 
"Hein" hebben leren kennen, getroffen 
zijn door zijn heengaan. Hij was immers 
een fijne mens. 
Vanuit zijn gelovige inslag straalde hij 
iets van Gods zorg en liefde uit in zijn 
omgeving. Dat was het misschien wat 
hem zo beminnelijk maakte! 
Hij was een mens om niet te vergeten, 
. . . niet te vergeten in ons gebed . ... 
dat hij na zoveel zorg en ziek-zijn nu 
de liefde van God mag ervaren. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor de blijken van medeleven en be
langstelling, door u betoond na het 
overlijden van mijn innig geliefde man, 
onze lieve en zorgzame vader en opa, 
betuigen wij onze oprechte dank. 

A. J. Hengelman-Völler 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


