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Wilt bij uw viering van de H. Eucharistie en in 
uw gebed dikwijls denken aan 

CHRISTINA GERTRUIDA POL 

echtgenote van 

JOHANNES GERHARDUS HENGELMAN 

geboren te Gronau (Dld.) 14 febr . 1907 en over
leden in Enschede 26 juli 1967 nadat de H. Kerk 
haar had gesterkt met de H. H. Sacramenten der 
zieken. Vanuit de parochiekerk v.d. ,.Goede Her-

der" werd zij op 29 juli begraven op de 
r. k. begraafplaats te Enschede . 

Een zeer langdurige ziekte maakte een einde aan 
het leven van onze goede moeder. 
Moeder, uw grote liefde voor ons begon bij God 
en eindigde in Hem. Daartussen omvatte zij ons, 
voor wie gij hebt gezorgd, geleefd, gebeden en 
geleden, zodat het beeld, dat wij van U in ons 
bewaren, ons steeds zal spreken va n uw goed
heid, uw offerzin en vroomheid . U werkte van 
de morgen tot de avond en nooit werd u moede
loos . U bereidde het eten voor vader, voor ons 
kinderen 1 ja voor onze kleinkinderen en zelfs voor 
de vogeltjes. U hield er zo van. 
Moeder, wat was u toch goed voor ons alle
maal! Uw heengaan valt ons daarom ook zo 
zwaar. Doch het past ons niet te treuren, want 
we mogen God danken zulk een moeder gehad 
te hebben . 
Dierbare echtgenoot, geef u niet . te zeer over 
aan droefheid. Wees sterk in het geloof. Dag en 
nacht stond gij met grote zorg en liefde mij ter 
zijde . Stel al uw vertrouwen op God, Die zal u 
troosten. En gij mijn kinderen en kleinkinderen, 
weest goed voor vader en voor elkaar en komt 
mij te hulp met een hartelijk gebed. Ik dank u 
allen voor uw liefdevolle zorgen. 

Onze Vader Wees gegroet 


