


In dankbare herinnering aan 

Henk Maseland 
echtgenoot van Coba Raveling 

~ ,' eerder van Marietje Thebelt 
,\À 

Henk werd geboren op 14 november 1923 
in De Lutte. Na de ziekenzalving te hebben ontvangen 
is hij op 1 0 april 2001 , thuis in zijn vertrouwde 
omgeving overleden. 

Na de uitvaartviering op 1 4 april 2001 in de Mariakerk 
hebben we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd en 
te ruste gelegd in het graf van zijn eerste vrouw 
Marietje, op de begraafplaats aan de Hengelosestraat 
in Oidenzaa 1. 

Henk werd geboren op een boerderij in De Lutte, 
't erve Litshof, daar leerde hij al van jongsaf aan om 
met dieren om te gaan. Naast wat hulp thuis op de 
boerderij, ging hij werken in de textiel. Dagelijks ging 
hij op de fiets naar Enschede waar hij in wisselende 
diensten van de dag- of nachtploeg werkte. 

Henk trouwde op 8 april 1961, met Marietje Thebelt 
en ze gingen wonen aan de Uiverstraat, waar ze vele 
gelukkige jaren samen doorbrachten 
Na een huwelijk van 30 jaar overleed Marietje op 24 
augustus 199 1 en kwam Henk alleen te staan. 
Dit was voor hem een hele moeilijke periode, tot dat hij 
Coba ontmoette, waar hij op 2 april 1 993 mee 
trouwde. Samen hebben ze acht mooie jaren gehad, 
alles deden ze samen. Boodschappen ha len. rondritjes 
met de auto en familie bezoekjes. 

Beiden waren bekend bij Pastoor en Dominee. 
Zo ook bezochten ze samen zaterdagsavonds de 
Eucharistie viering in de Mariakerk en zondags de 
Dienst in de Hofkerk. Van het kopje koffie en het 
praatje na de dienst genoot Henk en hij maakte dan 
ook binnen de "Samen op weg kerk" vele vrienden. 

Bij velen verzorgde Henk de tuin. je kon een beroep 
op hem doen en hij bood zijn hulp aan. 
De laatste jaren mende hij af en toe met paard en 
huifkar door de velden, hij kon dan ook hele verhalen 
vertellen over paard en wagen. 
Hiermee boeide hij dan ook menig toerist die hij 
vervoerde. 

Vier jaar geleden werd bij hem de gevreesde ziekte 
geconstateerd, na een moedig gedragen ziekbed is 
hij overleden. 

Moge hij de rust vinden waar hij naar verlangde. 

Voor de vele blijken van belangstelling en hulp tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden van Henk danken 
wij U hartelijk. Ook gaat onze dank uit naar het 
personeel van de Thuiszorg en de stichting Leendert 
Vriel voor hun liefdevolle verzorging. 

Coba Maseland-Raveling 
De gezamelijke families 

Oldenzaal, april 200 I 


