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Dankbaar denken we aan 

MARINUS KOLLENAAR 
echtgenoot van GINIE BADART 

Geboren · 9·8·1924 te Hengelo Ov. 
Overleden· 11·8·1983 te Hengelo Ov. 
Begraven 15-8-1983 r.k. kerkhof te Hengelo Ov. 

Pa was een man om van te houden 
H1J leefde vol energie en enthousiasme voor 
ZIJn vrouw en kinderen. 
Zijn kleinkinderen waren dol op hem 
Ook zette hiJ zich met hart en ziel in voor de 
muziekvereniging. 

Een man uit één stuk als hij was. hield hij van 
degelijkheid. Dit kwam naar voren bij al die 
vele dingen die hij deed 
Hij hield van het leven. Vooral de laatste maan· 
den kon hij nog genieten van allerlei plannen. 
Blij was hiJ ook met de gebeden van zijn dier· 
baren die hem ondersteunden In ZiJn ziekte. 
In ZIJn zorgen en zijn hoop met al zijn vragen 
vertrouwde hij ook op God: 

Mijn God. Gij peilt mijn hart en Gij kent mij, 
mijn God. Gij weet waar Ik ga of sta. 
Gij doorziet mijn gedachten van verre, 
Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald, 
en wat 1k ook doe. Gij zijt ermee vertrouwd 
GIJ hebt uw hand op mij gelegd • 
wonder van wijsheid dat mij te boven gaat, 
onbereikbaar, ik kan er niet bij . 

Hoe zou ik ooit ontkomen aan uw geest 
en waarheen vluchten. Gij ziet mij overal . 
Beklim Ik de hemel, Gij ziJt 1n de hemel 
daal 1k af in de aarde. daer vind ik U ook. 
En vlieg ik mee met het morgenrood 
tot aan het uiterste strand van de zee, 
ook daar zal uw hand mij verder helpen. 

Voor uw mee1even na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeg· 
gen wij u hartelijk denk. 
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