
Ter herinnering aan 

HENDRIKUS MARINUS LOTGERINK 

echtgenoot van Johanna Paulina Teggeler 

eerder gehuwd met Maria Antonia Jonkman 

Geboren: 19 mei 1910 te Losser 
Overleden : 12 oktober 1989 te Oldenzaal 

Eerlijk en rechtvaardig, 
sociaal en strijdvaardig 
ging hij heen, 
heel waardig. 

Als vader van een groot gezin wist hij zich 
verantwoordelijk voor het geluk en welzijn 
van zijn kinderen. In de zorg voor hen en 
in zijn eigen arbeidzame leven vond hij de 
basis om samen met mama hun kinderen 
te stimuleren zichzelf te ontwikkelen. 

De noeste arbeid in de fabriek sterkte hem 
in zijn sociale opvattingen en zijn geloof 
in de vooruitgang van de menselijke mo
gelijkheden maakten hem strijdbaar. Hij 
discussieerde graag en fel met ieder die 
ook gelnteresseerd was in 'n eerlijker ver
deling van de welvaart tussen de mensen. 
Zijn echtheid daarin verdient respect en is 
voor zijn kinderen een blijvend voorbeeld. 

Het meest genoot hij als de hele "koppel 
bij elkaar was". 

Hij was sterk in het verwerken van tegen-

slagen zoals het verlles van zijn dochter 
en van zijn vrouw. 

In de jaren van alleen zijn klaagde hij 
nooit. Maar hij was Intens gelukkig toen 
hij Annie op zijn weg vond. 
Samen met haar heeft hij nog 14 hele 
gelukkige jaren gehad. Juist hun geluk en 
liefde en het grote gevoel voor rechtvaar
digheid maakte het de kinderen zo gemak
kelijk om het goed met elkaar te kunnen 
vinden. 

Dat hij erg van warmte en gezelligheid 
hield weet ieder die bij hen op bezoek 
kwam. Zittend achter de tafel genoot hij 
van het bij elkaar zijn. 

Zijn trots op zijn kinderen en kleinkinderen 
toonde hij vooral in zijn blijdschap met de 
geboorte van zijn achterkleinkind. 

Dankbaar voor wat je voor ons was en 
hebt gedaan wensen wij je een vredige 
rust. 

Voor Uw medeleven en belangstelling zeg
gen wij U hartelijk dank. 

J. P. Lotgerlnk - Teggeler 
en kinderen 

Oldenzaal, oktober 1989 


