


Dankbaar blijven we gedenken 

Albertus Franciscus aide Hendrikman 

sinds 25 augustus 1949 gehuwd met 
Maria Helena Antonia Blockhuis 

Hij werd geboren op 17 augustus 1917 in de Fleer
derhoek, gemeente Losser. Na een kortstondige 
ziekte overleed hij in het ziekenhuis te Oldenzaal op 
6 februari 1997. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk 
hebben we hem vergezeld naar zijn laatste rustplaats 
op het kerkhof te Oldenzaal op 11 februari. 

Hij groeide op in een groot gezin. In 1949 trouwde hij 
met Marie Blockhu1s, met wie hij al die 1aren daarna 
in liefde en grote zorgzaamheid heeft geleefd. Hij 
werd vader van 6 kinderen, opa van 11 kleinkinde
ren. altijd geinteresseerd in hun wel en wee, vooral 
als iemand door ziekte was getroffen, dan stond h11 
zo op de stoep. 
Maar hij het ook duidelijk merken, als hij het ergens 
niet mee eens was. Hij kon zich verheugen op de 
verjaardag van zijn kinderen en kleinkinderen, maar 
vond het jammer, dat hij vanwege het minder goed 
horen niet alles meekreeg. 
Vanaf zijn 14-de jaar tot aan zijn pensionering werkte 
hij in de textiel bij Gelderman, met een korte onder
breking, toen hij in de oorlogsperiode in een duitse 
fabriek moest wer~en. Daarnaast zette hij zich in als 
tuinman om wat meer voor zijn kinderen te kunnen 
besteden en om allerlei verbeteringen aan zijn huis 

te kunnen opbrengen. Vele jaren was hij lid van de 
tuinploeg om de grote tuin rond de Mariakerk en de 
pastorie deskundig te verzorgen. 
Hij hield van de natuur; met z11n vrouw, met familie 
en kennissen kon hij uren fietsen: eens per jaar werd 
een hele dag gereserveerd om samen met zijn kinde
ren en kleinkinderen te fietsen in Gods mooie natuur. 
Het kweken van stamrozen was zijn grote hobby; 
maar ook het kijken van voetbal op de tv en op het 
veld, vooral als zijn eigen kinderen en kleinkinderen 
moesten spelen. 
Een sterk geloof heeft zijn leven getekend; heel spon
taan voelde hij zich verbonden met de Kerk, met de 
eigen parochie, trouw aan de zondagse Eucharistie
viering, maar ook vaak door de week. Hij heeft altijd 
geprobeerd dit ook over te dragen aan zijn kinderen. 
We zijn dankbaar, dat pa een lijdensweg bespaard is 
gebleven en dat hij in vrede van ons is heengegaan. 
We zullen hem erg missen. 

We beloven, dat wij als kinderen ma zullen he.pen, 
nu ze er alleen voor staat. we hopen, dat alle fami
lieleden en bekenden dat ook zullen doen. 

Voor uw belangstelling en medeleven, die we moch
ten ondervinden na het overlijden van mijn man, onze 
pa en opa, danken we u hartelijk. 

M.H. A. olde Hendrikman-Blockhuis 
Kinderen en kleinkinderen ,, 


