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Ter dankbare gedachtenis aan 

Wilhelmus Hendri kus Hartgerink 
echtgenoot van MARIA JOHANNA TEN DAM 

Hij werd geboren op 29 augustus 1903 en beêln
digde zijn leven, geheel onverwacht, nog ge
sterkt door het sacrament van het H. Oliesel, 
1 n de vroege morgen van zondag 28 februari 
1962. De dienst van uitvaart werd gehouden op 
woensdag 3 maart. waarna we hem te rusten 

gelegd hebben op het parochlêle kerkhof 
te Hengevelde. 

HIJ moge rusten In vrede. 

De dood komt als een dief in de nacht zo 
staat er geschreven In de Bijbel , en hoe waar 
os dit woord els de dood ons overvalt zo plot
seling, terwul er geen enkel voorteken was 
Gezond en sterk, nog volop genietend ven hel 
leven, zo was Herman tot kort voor zijn onver
wacht sterven. Voor wie hem het meest nabij 
was, zijn zorgzame vrouw, Is er een leegte In 
huis, niemand om tegen te praten, niemand om 
voor te zorgen. A l werd hij 78 jaar, een lang en 
gelukkig leven naar menselijk oordeel, toch 
nemen we afscheid van hem met verdriet, omdat 
het leven met hem nog zo goed had kunnen zijn. 
Geheel In overeenstemming met zijn gedachte 
pest het ons om kort te zijn, geen mooie woor
den over wat goed In hem was; misschien dacht 

hij wel: God zal wel oordelen, Ik heb mijn best 
gedaan, geprobeerd om rechtvaardig en eerlijk 
te zijn, de rechtvaardigen zijn toch in Gods 
hand, zij zijn in vrede. 
We mogen hem dankbaar zijn, voor zijn opge
wekt karakter, en voor zijn bere idheid iedereen 
en altijd te helpen. mogen wij hem barmhartig 
zijn , zoals God wil vergeven degene, die in 
Hem heeft geloofd en op Hem heeft vertrouwd. 
Wij bidden. dat U, goede echtgenoot en vader 
en lieve opa voor de kleinkinderen, bij God in 
de hemel moge zijn in het eeuwig l icht en de 
ce uwi ge vreugde. 

Wij zeggen U oprecht dank voor uw medeleven 

bij het sterven van mijn dierbare man, onze 

goede vader en opa. 

Femille Hartgerink 

Hengevelde, maart 1982 


