
In dankbare herinnering aan 

JOHANNES WILHELMUS 
HENDRIKS VETTEHEN 

sinds 1975 weduwnaar van 

Wilhelmina Maria Hieronyma Geerdink. 

Vader werd geboren te Deventer 26 febr. 
1885 en overleed te Oldenzaal 2 jan. 1981, 
gesterkt door 't Sacrament van de zieken. 
Maandag 5 januari hebben we van vader 
afscheid genomen tijdens een Eucharistie
viering in de St. Plechelmus Basiliek, waar
na de begrafenis volgde op het kerkhof te 
Oldenzaal. 

In grote dankbaarheid zullen we aan vader 
blijven denken, want in hem is van ons 
heengegaan een edel mens, een fijne va
der. Vader was een man met een helder 
verstand, zijn gedachten kon hij goed ver
woorden en hij had een fijn gevoel voor 
humor. Meer dan 58 jaar mochten vader 
en moeder lief en leed delen in een zeer 
gelukkig huwelijk . Zeven kinderen werden 
hun geschonken. een krans van 18 klein
kinderen en 2 achterkleinkinderen. Ze be
leefden samen vreugde aan hun gezin, ze 
waren met weinig tevreden en in de cri
sisjaren hebben ze zich meer dan eens het 
broodnodige ontzegd terwille van hun kin
deren. Men kon vader geen plezier doen 
met grote cadeaux. Het mooiste dat men 

kon geven, bij hem thuis komen. als hij 
zijn kinderen en kleinkinderen om zich heen 
zag, dan was hij gelukkig, blij en zo riik. 
Daarom was hij ook zo dankbaar dat hij 
weer thuis was. Nieuwjaarsmorgen heE:fr 
hij zijn kinderen nog een Zalig Nieuwjaar 
gewenst. Dat zijn wel zijn laatste woorden 
geweest. Hij was zich bewust dar 't einde 
nabij was. Ik ga nu door een diep dal. 10 
zei hij een van de laatste dagen. Hij is de 
eeuwigheid ingegaan met een manneli jk 
geloof. niet met menselijke zekerheid, zo. 
als hij zelf zei. maar met een groot ver
trouwen. 

Dierbare kinderen en kleinkinderen ik dank 
jullie allen voor de liefdevolle zorgen, waar
mee jullie, mij tot in mijn hoge ouderdom 
omringd hebben. vooral dank ik Annie en 
Johan. bij wie ik me altijd zo thuis voelde. 
Bewaart de onderlinge liefde. God zegene 
jullie allen. 

Vader en opa. leef in vrede bij God. 

Voor uw blijken van medeleven bij 'tover
lijden van onze dierbare vader en opa zijn 
wij u zeer dankbaar. 

Oldenzaal. januari 1981 
Begoniastraat 34 

Familie Hendriks 




