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We bewaren een 'ine hennnermg aan 

Hendrik Kattier 
30 april 1905 • 25 november 1994 

Hij werd geboren op 30 april 1905 enkele honderden 
meters van de plaats waar hij 89,5 jaar later vredig 1n 
zijn s'aap zou overlijden. 
Op 14-jange eelt.id g111g h• als wever werken bij 
Gelderman 1n de teXl.e·.ndJstne waar hij ruim 47 jaar 
gewerkt heeft Op 7 mei 1932 trouwde h11 met 
Magdalena Maria Oude Veldnu1s (Leen van de Poe.Kat) 
die een paar honderd meter verder was geboren en 
opgegroeid. Beiden waren de jongsten van hun gezin; 
ze hebben ook allen overleefd. Ze woonden van 1932 
tot 1938 aan de Enschedesestraat 1n een huurhuis. 
Daar werden de eerste drie kinderen geboren en be
leefden ze de crisistijd met werklooshe den steun. 
In 1938 kochten ze het stu~ g•ond waarop hij een huis 
liet bouwen en waann hij ruim 56 jaar heeft gewoond. 
Dat stuk grond heeft hij eigenhandig ontgonnen na 
werktijd, soms ze,fs 's avonds bij het licht van een 
stallantaarn. In de oorlog met tekort aan alles is hun Se 
en 6e kind geboren. Na de oorlog groeide het gezin uit 
tot tien kinderen 8 jongens en 2 meisjes 
Op dat stuk grond verbouwde hij met toew11d ng groente 
voor het hele gezin, 001< toen ze allen getrouwd waren. 
De zwaarste slag trof he'Tl toen in 197 4 de oudste zoon 

Ar.toon a's vader van ver kinderen op 42-jange leeft Jd 
na een slooende ziekte (kanker) o~er'eed Ook de 
dood vari k'e ndocnte• llze 1n 1976 greep hem aan. H J 
was van nature sober en spaarzaam en voor zichzelf 
was hij met weinig tevreden. Hij genoot intens van de 
natuur op zijn stukje grond, waar hij tot op hoge leeftijd 
(ongeveer 85 jaar) werkte en bijna edere avond een 
wandeling maakte HiJ wou zo lang mogelijk samen 
met moeder 1n z11n eigen huis zelfstand g blijven wo
nen. Na 1990 bleef dat moge1jk, omdat Herman en 
Trees naast hen kwamen wonen en hen verzorgden. 
De laatste 1areri kwa'Tlen de kleine ouderdomskwalen. 
Maar Zijn laatste wens om vredig 1n zijn slaap te sterven 
en voor een pijnlijk sterfbed bespaard te blijven 1s ook 
in vervulling gegaan. Hij was 62,5 iaar getrouwd en we 
vierden de laatste jaren :edere t•ouwdag en verjaardag 
met de kinderen, kleinkinderen (22) en achterklein
kinoe'en (5). îhu;s s hij vreoig inges!apen. We hebben 
hem dankbaar herdacht in de Mar•akeri<, waar hij zich 
zo trouw mee veroonden voeloe, op 29 november en 
daarna ZIJO 1chaam te rusten gelegd op de begraaf -
plaats te Oldenzaal. 

We zijn U zeer dankbaar voor uw medeleven met name 
na zijn plotseling overlijden. 

M.M Katt1er-0Jde Veldhuis 
Kinderen, kleinkinderen en acn:erk!e nkinderen 


