
Huil niet om mij 
Gun mij de rust 
Want niemand weet 
Hoe moe ik ben 

In dankbare herinnering aan mijn 
lieve man, onze onvergetelijke 
vader en opa 

Hennie Arens 
echtgenoot van 

Femy Arens - Busscher 

Hij werd geboren op 5 januari 1932 in Lattrop. 
Na te zijn voorzien van het H. Sacrament der 
Zieken is hij overleden op 26 september 2010 in 
het bijzijn van zijn vrouw en kinderen. 
Na de Uitvaartplechtigheid op 30 september 
2010 in de H.H. Simon en Judaskerk te 
Lattrop, hebben we hem te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Pa was de 3e uit een gezin van 1 O kinderen . Na 
eerst een paar jaar bij de gemeente te hebben 
gewerkt, heeft hij de boerderij van zijn ouders 
voortgezet. 

Dit was zijn lust en zijn leven. Op 28 oktober 1967 
trouwde hij met ma en samen kregen ze 2 dochters. 
In 1989 moest hij na een ernstige ziekte een 
stuk gezondheid inleveren, maar door zijn 
vastberadenheid en zijn liefde voor de boerderij is 
hij er samen met ma voor een deel weer bovenop 
gekomen. Zijn hobby's waren klootschieten en 
kaarten en van zijn kleinkinderen , Tim en Lars, 
kon hij ook volop genieten. 
Groot was zijn verdriet toen bij ma dementie werd 
geconstateerd. Dit heeft hij nooit goed kunnen 
verwerken en dat heeft veel van hem gevergd. 
Toen hij 3 weken geleden zelf weer ernstig 
ziek werd , moest ma noodgedwongen worden 
opgenomen in een verpleeghuis. Ook dit deed 
hem weer veel verdriet en pijn, maar toen hij zag 
dat het goed ging met haar viel er een grote zorg 
van zijn schouders en kon hij met een gerust hart 
heengaan. 

Pa, bedankt voor de fijne jaren en 
het geet die good. 

Voor de getoonde belangstell ing en het meeleven 
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden willen wij u 
van harte danken. 

Femy Arens - Busscher 
Marian en Paul 
Ine en Pedro 
Tim, Lars 


