


Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

Herman Hengelman 

sinds 6 februari 1952 gehuwd met 
Christine Wilhelm1ne Nordholt 

Hij werd geboren op 24 oktober 1917 1n Over· 
dinkel en overleed op 31 december 1994 in 
Losser. Na de gezongen Uitvaartdienst op s 
januan d.a.v. in de H. Mana Geboortekerk te 
Losser, werd hij gecremeerd in het cremato
rium te Usselo, waar Zijn as werd uitgestrooid. 

Ons hart Il> vervuld van verdriet om Zijn heen
gaan. Na een welbesteed leven is hlï gestorven 
op de leeftijd van 77 jaar. 

In zijn huwelijk gaf hij alle liefde aan Zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. die dan ook een 
grote plaats in 21jn hart innamen 
Zijn grote wens ging in vervulling toen na 40 
jaar toch nog de kerkelijke inzegening van hun 
huwelijk plaatsvond 
Hij was een man die altijd mensen om zich 
heen wilde hebben; hij was gastvnj en behulp
zaam. 

Bij zijn grote hobby, het kaartleggen, wist hij 
veel mensen een advies te geven, gerust te 
stellen of te troosten. Velen kwamen dan ook 
terug om hem te bedanken.Ook was hij ruim 40 
1aar acllef lid van de SC11uttersverentg1ng ·st. 
Maarten· waar hij zteh met hart en ziel voor 
inzette. 
In de buurt en bij de familie stond hij bekend als 
een zorgzame man, die het met iedereen goed 
kon Vinden. Hij had een hekel aan ruzie, en zou 
er alles aan doen om dit te voorkomen. 
Veel steun ondervond hij van zijn geloof, dat hij 
van huis uit had meegekregen. Dat was het 
fundament. waarop zljn leven was gebouwd. 
Toch is hij In het huis, waar hij samen met zJjn 
vrouw een groot deel van zijn leven had 
geleefd, nog geheel onverwacht van ons heen
gegaan. 

Wij moeten hem uit handen geven en willen 
hem biddend toevertrouwen aan God. 

Heer, geef hem de eeuwige rust 
en neem hem op in het Jicht 

van Uw heerlijkheid. 

Voor uw meedeleven na het overlijden van mijn 
liove man, onze zorgzame vader, opa en 
overgrootvader, zeggen wij u hartelijk dank. 

C.W Hengelman - Nordholt 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


