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1 n dankbare herinnering aan 

HENDRIK KRISTENS 

weduwnaar van 

Engelina Nijland 

Hij werd geboren op 7 april 1905 te Losser. 
1 n de vroege ochtend van Allerheiligen op 
1 november 1981, overleed hij in het zie
kenhuis te Oldenzaal. De plechtige uitvaart
dienst had plaats in de hem zo dierbare 
Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, waarna de 
begrafenis volgde op het kerkhof aldaar. 

Hendrik Kristen was ruim dertig jaar suisse 
in de Plechelmusbasilier. Daar droeg hij de 
zorg voor de "eerbied ir 3 ods Huis" gekleed 
in een zwart pak met gouden biezen, de 
steek op zijn hoofd en de hellebaard in zijn 
hand. En hij deed het trouw en met volle 
overtuiging. Hij behoorde bijna tot de vaste 
inventaris van de Basiliek. 
Weinigen wisten, dat hij in zijn jonge jaren 
ernstig ziek was geweest, en daar nog steeds 
de lasten van droeg. 1 n zijn dagelijks leven 
was hij jarenlang hovenier bij de gemeente. 
Achter zijn huis zette hij dit werk voort als 
hobby, in zijn zelf gebouwde kas. 
Naast zijn verknochtheid aan de Sint Ple
chelmus en de "oale kark" had hij ook een 

sterke band met Kevelaer, waar hij in vroe
ger jaren op de fiets naar toeging, en later 
geriefelijker in de officiele reisbus. Hij was 
een gelovig mens van de oude degelijke 
stempel. Maar zeer gevoelig en kwetsbaar. 
Tijdens zijn laatste ziekte werden de herin
neringen aan Sint Plechelmus en Kevelaer 
hem soms te machtig, en stroomden de 
tranen hem over de wangen. Maar daar 
speelde ook de zorg voor zijn beide thuis 
gebleven hondjes sterk in mee. Als enigs
zinds vereenzaamde man was hij dankbaar 
voor de zorgen van zijn familie, en voor be
zoeken van oude bekenden. 
Hoewel het met de "eerbied in Gods Huis" 
in de hemel wel zal meevallen, hopen wij 
toch dat hij er zijn oude beroep weer kan 
opnemen. Want daarin vond hij zijn geluk en 
zijn bestemming. 
Meerdere generaties bezoekers van de Sint 
Plechelmusbasiliek dragen een warm plaatsje 
in hun hart voor " onze Suisse". Sint Ple
chelmus zeker. En dat is heel wat. 

Als God ons thuis brengt uit onze balling
schap, dat zal een droom zijn. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstel
ling en uw gebed. 

De familie. 


