
Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wij samen beleefd hebben. 
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Diep bedroefd, maar met een dankbaar hart 
nemen wij afscheid van mijn dierbare man en 
onze zorgzame vader en opa 

HENDRIKUS HERMANUS TE LINTELO 

ruim 38 jaar gelukkig getrouwd geweest met 
Wilhelmina Jacoba Vrielink. 

Hij is geboren op 8 januari 1914 te Rietmolen. 
Plotseling hebben we voor altijd afscheid van 
hem moeten nemen op donderdagmorgen 
28 maart 1985. Voor het laatst mochten we hem 
in ons midden hebben tijdens de uitvaart op 
maandag 1 april 1985 in de kerk van de H. 
Caecilia te Rietmolen, waarna we hem te ruste 
hebben gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Nu mijn man en onze vader er ineens niet meer is, 
voelen wij heel erg de leegte en het gemis, want 
wij hebben hem in ons leven ervaren als iemand 
die niet stil kon zitten. Hij was altijd in de weer en 
werkte met hart en ziel voor zijn gezin. Hij zag 
graag vooruitgang, maar had het daar ook soms 
moeilijk mee. Toch was hij iemand die voor zich 
geen eisen stelde en eenvoudig was en dat wat hij 
bezat, wist te del.en met anderen. Hij hield van 
mensen om zich heen en van gezelligheid. Met 
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grote belangstelling volgde hij alles wat er gaan· 
de was. Graag maakte hij een praatje met ieder
een. Zijn gezin was hem alles; gelul<kig als hij ook 
was met zijn kleinkinderen. We geloven dat de 
band die we met hem hadden, zal blijven zoals wij 
samen lief en leed met elkaar gedeeld hebben. 
Vol vertrouwen mogen wij de toekomst tegemoet 
zien door in zijn geest verder te gaan. 
Hij heeft ons een vast geloof in het goede van de 
mens door kunnen geven. 
Zijn leven en sterven mogen wij zien als dat van de 
graankorrel die moest sterven om de akkers te 
vullen met het rijpe koren. 
Wij geloven dat God hem voor altijd heeft opge
nomen in het nieuwe leven van waaruit hij met ons 
mee zal blijven leven en onze voorspraak zal zijn 
bij God. 

Allen, die ons tot steun zijn geweest 
in deze moeilijke dagen, na het ster
ven van mijn man en onze vader, 
zeggen wij heel hartelijk onze dank. 

Familie Te Lintelo. 

Rietmolen, 1 april 1985 


