
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 
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Ter herinnering aan 

GERARDUS 
WILHELMUS HENDRIKSEN 

echtgenoot van 
GRADA MARIA SCHENNINK 

Hij werd geboren op 24 augustus 1908 
te Nieuw-Wehl. En overleed op 11 sep• 
tember 1982 te Fleringen. Op 15 septem• 
ber werd hij daar, na de uitvaart, op 
het parochiekerkhof begraven. 

We denken aan hem die in de volle 
kracht van zijn leven samen met zijn 
vrouw hard werkte om, met zijn grote 
gezin, een bestaan op te bouwen. 
Elkaar trouw in blijde en moeilijke dagen. 
We denken aan hem die het kalmer 
aan ging doen, en steeds meer tijd kreeg 
voor de gemeenschap van Fleringen. 
Daar verwierf hij zich een eigen plaats 
met zijn rustige vertrouwenwekkende open 
houding. Hij was altijd bezorgd voor de 
band in de gemeenschap, en wenste dat 
ieder tot zijn recht kon komen. 
Meestal zei hij weinig. Maar zijn woorden 
werkten wel iets uit. 
We denken aan hem als de vader die 
zijn kinderen de ruimte gaf hun eigen 
weg te gaan; als de fijne opa die van 
harte genoot van zijn kleinkinderen. 
We denken aan hem zoals hij de laatste 
jaren is geweest. 

Hij voelde dat zijn wereld steeds kleiner 
werd. Maa r de b and met zijn naasten 
werd er intenser door. Hij aanvaardde 
zijn ziekzijn op een eigen manier met 
een humor die ontwapenend was. 
Daarbij werd hij gesteund door de trouwe 
zorg van zijn vrouw. 
We denken aan hem die heel zijn leven 
met eerbied omging met de natuur, en 
diep gelovig en vroom, een vertrouwen 
uitstraalde, dat ons nu bemoedigt. 
Zijn lijfspreuk was: " 't komt wel goed". 
Wij hopen dat dit vertrouwen nu bewaar
heid wordt, en bidden: 

Goede God, het leven van deze ge· 
storven m ens was een geschenk aan 
ons. U hebt het van ons terugontvan
gen, rijker en trouwer door trouwe 
vervulling van zijn aardse taak. 
Omgeef hem met het licht van Uw 
eeuwigheid, waar duizend jaren zijn 
als één dag. En laat ons , voor wie de 
dag soms lang valt, eenmaal verenigd 
worden met hem, die we zo graag nog 
langer in ons midden hadden gehad. 
Dat vragen wij U door Christus onze 
Heer. Amen. 

U allen die in deze dagen hebt meege• 
leefd met ons gezin, willen we hartelijk 
danken. 

G. M. Hendriksen • Scht;!nnink 
en kinderen 


