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Dankbare herinnering aan 

HENDRIK BOLS 

weduwnaar van Catharina Gengler 

,. Hij werd geboren in De Maten (gem. Em
men) 12 juni 1887, en overleed in het ver
zor,gingstehuis "de Bleer,inck", 10 maart 1980. 
Op zaterdag 15 maart werd de plechtige uit
vaartmi,s gevierd en hebben we zijn lichaam 
eerbiedig te ruste gelegd op het R.K. kerk
hof te Erica. 

,,'n Vriendelijk gezicht geeft overal licht". 
Dat kan ook gezegd worden van een blijde 
mens. Blijdschap is aantrekkelijk . Je houdt 
gemakkelijk van een opgeruimde mens. Dat 
doet God ook. 
Vader was een blije mens . Hij liep er niet 
mee te koop. Daar was hij veel te eenvoudig 
voor. Maar zijn blijmoedigheid kwam voort 
uit het hart, uit zijn binnenste, uit een ge
zonde relatie tot God, zijn Vader. Dat was 
de diepste oorzaak van zijn blijde kijk op 
het leven. Na gedaan te hebben wat hij kon, 
zou God de rest wel doen. Dan kwam de 
evenmens ook aan zijn trekken. Dat hebben 
moeder en de kinderen wel ondervonden. 
Hij hield zielsveel van hen. Tegenover iedere 
mens was hij eerlijk en oprecht. 

Vader was gelukkig met zijn groot gezin, 
met zijn taak, zijn roeping . Hij besefte dat 

hij meer moest zijn dan kostwinner alleen; 
hij mocht, tesamen met moeder, de kinderen 
vóórgaan op hun weg naar God; er waren 
nog andere belangen dan de stoffelijke, nog 
veel belangrijker. Je moest de d,ingen ook 
bezien met de ogen van God en ernaar 
trachten te handelen. En daarom moest je 
bidden. Vader was geen kwezel. Maar het 
gebed en de H. Mis waren hem heilig. 

Wij, de kinderen, kleinkinderen en achter
i<leinl<inderen mogen dankbaar zijn voor on
ze goede ouders, en opa. Dat zijn we ook. 
We zijn dankbaar tegenover God voor hun 
lang leven onder ons. 
Voor hun goed voorbeeld. 
Voor opa's geboortedag voor de hemel, voor 
zijn thuis-zijn bij de heer, bij moeder en al
len die hem dierbaar waren . 
,,Welaan dan, goede en getrouwe dienst
knecht, treed binnen in de vreugde van uw 
Heer". 

Voor uw gebed, meeleven en belangstelling 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Erica, maart 1980 


