
Ter herinnering aan onze lieve vader, 
schoonvader en opa 

Hendrikus Antonius Frielinck 

weduwnaar van 

Johanna Gezina Tenniglo 

Hij werd geboren op 20-4-1924 in Beuningen. 

Hij overleed in het ziekenhuis te Enschede op 16 
januari 1999. 
We hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens 
de Eucharistieviering in de H. Drieëenheidskerk op 
21 januari 1999, waarna we hem hebben begeleid 
naar de algemene begraafplaats in Oldenzaal 

Lieve pa en opa, 

Op nieuwjaarsdag waren we als familie nog allemaal 
samen en je was nog vol plannen en levenslust. 
Totdat op 2 januari je plotseling onwel werd en naar 
het ziekenhuis ging. Daar kwam een moeilijke 
strijd, die we samen hebben gestreden. 
Een strijd die je naar twee weken hebt moeten 
opgeven . 
Tijdens je leven heb je veel opgebouwd: 
de boerderij waar je samen met moeder hard hebt 
gewerkt, het gezin waar je trots op was, en de laatste 
jaren maakte je graag tijd voor je kleinkinderen. Zij 

waren een goede afleiding, zeker in de moeilijke 
periode na het overlijden van moeder. 
We hebben elkaar altijd zo goed mogelijk proberen 
te steunen. 
De boerderij in Rossum was je lust en je leven, je 
genoot van de natuur, de dieren en de moestuin. Je 
was nooit ziek en je wilde graag alles zelf nog doen. 
Jammer dat we je zo plotseling moeten missen, we 
hadden je nog graag in ons midden willen houden. 
We hopen dat je nu samen met moeder , vanaf een 
andere plaats onze levens blijft volgen. In onze 
gedachten zullen jullie altijd bij ons zijn. 
Lieve pa en opa, bedankt voor alles!!! 

Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
Zijn hart heeft voor ons geklopt, 
Zijn ogen hebben ons tot 't laatst gezocht. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven na het 
overlijden van onze vader, schoonvader en opa 

Kinderen en kleinkinderen. 


