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Wij vragen uw gebeden voor 

HENDRIKUS JOHANNES LETTE 
weduwnaar van 

MINA HENDRIKA GEERDINK 

en eerder van 

PETRONELLA CATHARINA LOUISA JANSEN 

Hij werd geboren te Hengelo (0) op 19 januari 
1897, en In deze stad heeft hij zijn lange jaren 
doorgebracht en voleind . 
Te vroeg stierf zijn eerste vrouw, waardoor hij 
met drie nog hele kleine kinderen In de zorgen 
bleef zitten. Midden In de crisisjaren kon hij een 
nieuwe liefde opbouwen en een nieuwe moeder 
vinden voor zijn kinderen. Uit dit huwelijk werden 
twee kinderen geboren. 
Na diverse soorten werk werd hij na de oorlog 
incasseerder van meerdere katholieke organisa· 
ties. Daardoor heeft hij rondgelopen in alle stra· 
ten en straatjes van Hengelo. Van de vele kleine 
dubbeltjes en kwartjes heeft hij een groot bedrag 
gemaakt. 
Maar belangrijker voor hem was zijn gezinsleven. 
Kenmerkend voor hem was zijn tevredenheid en 
dankbaarheid. Alles was altijd goed en hij wilde 
niemand tot last zijn. 
Sterk was ook zijn gezondheid van geest en Il· 
chaam. Zijn opgewektheid en zijn humor zullen 
ons in herinnering blijven. We hebben hem als 
een goede vader gekend en van hem gehouden. 
Met moeder ging hij in het Swafert wonen. Zij 
overleed na drie jaar. Hij was graag In het Swa
fert, maar ging toch veel naar zijn kinderen, het 
meest naar zijn jongste dochter, bij wie hij graag 
vertoefde. 
Langzamerhand werd zijn gezondheid ondermijnd. 
Via ziekenhuis en verpleeghuis, nam hij zijn In· 
trek bij de jongste dochter. waar hij graag was, 

totdat hij kon worden opgenomen in Huize Bac· 
kenhagen. Ook daar was hij een tevreden mens. 
Met weinig woorden kon hij veel zeggen. Zijn 
hobby waren zijn puzzle·boeken. Maar daar heeft 
hij niet veel geluk gehad. De ene ziekte na de 
andere kwam en sloopte zijn krachten. 
Hij werd gesterkt door de H. Ziekenzalving. Heel 
rustig en kalm overleed hij op 2 juli 1980, in de 
leeftijd van 83 jaar. Wij vierden voor hem de H. 
Eucharistie ten uitvaart in de parochiekerk van 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te 
Hengelo (0). Wij moesten zijn leven toevertrou· 
wen aan Gods genade, en zijn lichaam aan vuur 
en aarde te Usselo. 
Zijn puzzle is nu uit, en het raadsel van zijn Ie· 
ven opgelost. Moge hij nu delen in Gods eeuwig 
leven, tesamen met al zijn dierbaren. 

HIJ ruste In vrede. 

Voor alle, vele blijken van meeleven bij het over· 
lijden van onze vader en grootvader zeggen wij U 
oprecht dank. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 




