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Wi l in dankbaarheid gedenken 

Hendrik Herman Subelack 

Geboren te Enschede op 18 juli 1915. 
Sinds 21 april 1985 weduwnaar van 

Maria Francisca Riesewijk 

In de vrede van Christus overleden te En· 
schede op 9 november 1992. 
Na een plecht ige Eucharistieviering in de 
kapel van het Dr. Ar iënstehuis hebben wij 
op 13 november zijn lichaam ter ruste ge· 
legd op de Oosterbegraafplaats. 

Onze goede vader en opa kon terugzien op 
een welbesteed leven. 35 Jaar heeft hij heel 
hard gewerkt bij de fa. Vredestein en vaak 
nam hij ook nog andere werkzaamheden op 
zich om zijn kinderen een goede toekomst 
te kunnen bieden . Samen met moeder wist 
hi j een goede sfeer te scheppen in het gezin 
waar ondanks zijn sterke wil veel mogel ijk 
was en de deur voor anderen altijd open 
stond. Hi j had eer. groot gevoel voor humor 

en kon volop genieten van sport en vooral 
van de natuur. 
Maar bovenal had hij een sterke band met 
zijn kinderen en lagen zijn kleinkinderen 
hem na aan het hart. 
De plotsel inge dood van onze moeder en 
oma, met wie hij ruim 40 jaar gelukkig was, 
bracht een grote leegte in zijn leven, hoe 
moed ig hij zich uiter lijk ook hield. 
En toen hij bemerkte, dat zijn geestelijke 
krachten afnamen moet hem dat heel moei· 
lijk gevallen zijn, ook al bleef hij hartelijk· 
heid betonen naar de zijnen en anderen, die 
met hem meeleefden . Temidden van zijn 
kinderen is hij in alle vrede ingeslapen, juist 
op de verjaardag van zijn moeder, met wie 
hij zich alt ijd zo nauw verbonden is blijven 
voelen. 

Vertrouwend op Jesus' woord: Alwie in Mij 
gelooft zal léven, ook al is hij gestorven. 
(Joh. 11,25) bidden wij : .,Hemelse Vader, 
neem hem nu op in Uw Ri jk van vreugde om 
bij U voor ons al len ten beste te spreken." 

Goede vader, lieve opa: rust in vrede ! 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven en ter 
gedachtenis aan onze vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen. 




