
1 n dankbare herlnneri ng aan 

Hendrikus Engelbertus Johannes 
Onland 

echtgenoot van 

Engelberta Josephine te Vaarwerk 

Op 10 december 1911 werd hij In Hengelo 
geboren. Voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken overleed hij daar op 21 april 1992. Na 
de Uitvaart in de kerk van de Aaphaël/Exodus· 
parochie in Hengelo, hebben we op 27 april 

afscheid van hem genomen in het crematorium 
in Usselo. 

Het levenslied van Hennie Onland is ten einde. 
In alle toonaarden heeft hij het gezongen, 
80 jaar lang. Er zat muziek In zijn leven, in 
alle opzichten. 
Een werkzaam en tevreden mens. Met aan
dacht en hart voor mensen. Gul en mededeel· 
zaam als er gevraagd werd voor anderen Iets 
te doen of te geven. 
Steunpilaar voor zijn vrouw, kameraad voor 
zijn kinderen. Gezelligheid thuis was hem veel 
waard. Spelenderwijs heeft hij daar veel aan 
bijgedragen. Een mens die tot het laatst bij 
de tijd was. Hij spelde het nieuws in de 
krant en hing aan de TV om het wereld
gebeuren bij te houden. 
Hij kon heel ondeugend uit de hoek komen. 
Humor was een Ijzersterk wapen van hem. Al 
was hij nog zo benauwd, hij bleef opgeruimd. 
Mede daardoor hadden mensen graag met hem 
te doen. 
De tijd van zijn pensioen heeft hij goed be· 
steed, mede door zijn hobby's: voetbal, kaar
ten en de zang. En samen met zijn vrouw heeft 
hij genoten van een aantal fijne vakanties. Je 

mag zeggen dat hij een rijk leven heeft gehad 
en het ook goed heeft besteed. 
Als Je dan zo 'n dierbare mens moet afstaan, 
heb je iets van de teleurstelling van de 
Emmausgangers. Je voelt de leegte. Maar 
gaandeweg, door zijn leven met elkaar te de
len, ervaar je dat hij leeft. De dood heeft niet 
het laatste woord. Zijn humor, zijn warmte en 
levensdrang, ze blijven bij ons voortleven. 
Gelovig als hij was, had hij geen enkele 
angst voor de dood. Hij beleefde het als een 
thuiskomen. Hij was er helemaal klaar voor. 
Waardig en met een kwinkslag tot op het laat· 
ste moment, nam hij hier afscheid. A·Dleu: 
tot ziens bij God. Dat Is zijn geloof. En dat 
geeft ons de moed om in zijn geest hier ver· 
der te gaan. 

Hij ruste in vrede. 

Voor Uw blijken van belangstelling en mede· 
leven die wij mochten ontvangen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en schoonvader, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

E. J. Onland-te Vaarwerk 
en kinderen. 

Hengelo ov. april 1992 


