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Ter dankbare herinnering 

HENDRIK MARINUS LAMBERTUS 
CHRISTENHUSZ 

weduwnaar van 

ALEIDA JOHANNA BOUWMAN 

Pa werd te Losser geboren op 2 mei 1914. Hij overleed 
te Oldenzaal in de morgen van 28 januari 1993. 
Op 2 februari vond in de O.L. Vrouwekerk te Hengelo zijn 
uitvaart plaats waarna we hem te rusten hebben gelegd 
op het r.k. kerkhof van Hengelo Ov. 

Pa, nu je van ons bent heengegaan zullen we aan je 
blijven denken zoals je in ons midden hebt geleefd. Hoe 
je voor moeder en ons gezin hebt gewerkt en hoe je 
samen met moeder ons hebt opgevoed. Op je eigen 
manier heb je van ons allen gehouden. Je stond achter 
ons als het nodig was. 

Je was een eenvoudige man. Je praatte niet over wat er 
in je omging en je hield vast aan je eigen mening. Je 
genoot van de natuur en van alles wat er groeit en leeft 

Toen moeder op 2 juli 1981 overleed bleef je alleen 
achter. Gelukkig vond je toen bij je nicht Sien een nieuw 
thuis. Jullie voelden elkaar goed aan. Samen hebben 
jullie veel voor elkaar mogen betekenen en mogen 
genieten van de natuur rond je geboortegrond in 
Oldenzaal. Je voelde je thuis in die oude buurt en je was 
dankbaar voor de belangstelling van de buren. 

Je ziekte heb je moedig gedragen. Je wilde ons niet tot 
last zijn. Ondanks de ernst van de ziekte hoopte je altijd 
nog weer naar huis te kunnen gaan. 

Rustig en vredig ben je heengegaan. Nu woon je in Gods 
Licht en ben je weer met moeder herenigd. 

Pa, rust in vreáe ! 

Uw blijken van medeleven na het heengaan van mijn 
lieve huisgenoot en onze lieve vader en opa hebben ons 
erg goed gedaan. We danken u daarvoor van harte. 

G.J.G.M. Seijger-Christenhusz 
Kinderen en kleinkinderen. 


