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In dankbare herinnering aan 

Hermanus Bloemen 
echtgenoot van 

HENRIKA BAVELD. 
Hij werd geboren te Lonneker op 26 mei 
1905. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken is h[i op 7ondag 14 september 1986 
te Oldenzaal overleden. Op 17 september 
d.a.v. hebben wij zijn lichaam te ruste ge
legd op het r.k. kerkhof te Nrd. Deurningen. 

lieve man, vader en opa. nu je er niet 
meer bent. beseffen we des te meer wat 
we in je hebben verloren. 
Vader is in zijn welbestede leven een voor
beeld geweest voor velen. aan wie men dik
wijls om raad vroeg. 
Hij heeft samen met zi1n vrouw hard voor 
zijn grote gezin gewerkt. 
Daarnaast vond hij nog de tijd om zich in 
te zetten voor de gemeenschap. 
Hij was aktief in diverse bestuurlijke funk
ties o.a. tientallen jaren als lid van de raad 
van de gemeente Denekamp. 
Vele jaren was hij ook een trouw kollek
tant in de St. Josefkerk. 
Persoonlijke ontmoeting stelde hij zeer op 
prijs en in een goed gesprek bediende hij 

zich graag van rake Twentse gezegdes· 
wanneer je bij hem wegging. was het al
tijd: .Mos't weer kom'n nich vergett'n" . 
Na 55 jaar huwelijk, juist nu zijn kinderen 
op de plaats waren en hij de klein- en 
achterkleinkinderen zag opgroeien, heeft 
God beslist voor een betere plaats in de 
hemel. Vooraf gegaan door een geduldig 
gedragen ziekte heeft hij afscheid genomen 
van ons. 
Mijn lieve vrouw. kinderen. klein- en achter
kleinkinderen. familie en kennissen. u al len 
dank ik voor de liefde en zorg voor mij . 
Moge het u allen goedgaan. 
Bewaar mij in uw herinnering en gebed. 

Voor uw blijken van belangstelling die wij 
mochten ondervinden bij het overl[jden van 
mijn lieve man, vader en opa, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

H. M. BLOEMEN · BAVELD 
l<inderen . klein. en achter
kleinkinderen 

Nrd. Deurningen. september 1986 

G. Niehoff, l<oster, Nrd.-Deurningen 




