
Voor uw vele blijken van belangstelling tijdens 
ziekte, het medeleven betoond na het overlijden 
en de laatste eer bewezen aan onze lieve zoon, 
broer, zwager en oom 

HENNY SATINK 

betuigen wij u onze oprechte donk. 

H. M. Wegman·Engbersen 
G. A. Wegman 
kinderen, behuwd· en kleinkinderen 

Hengelo (0). maart 1974 
Breemarsweg 375 

Gedenk in uw gebed 

Hendrikus Wilhelmus Satink 
zoon van Gerhardus Stephanus Satink (over 

en Hendrika Maria Engbersen 

Hij werd geboren te Hengelo (0) op 20 september 
1942 en de Heer riep hem terug vanaf Zijn ziek· 
bed en na het ontvangen van het H. Sacramont 
der zieken op 9 maart 1974 te Stad Delden. Z ijn 
lichaam hebben WIJ te ruste gelegd op het kath. 
kerkhof te Hengelo (0) op 13 maart d. a v waar 

het wacht op de vemjzenos n Christus 

In het verpleegtehuis te Delden heeft Hennie de 
laatste fase van een ongeneeslijke ziekte door· 
gemaakt. Daar 1s hoj zeer l 1efdevol verzorgd en 
opgevangen tot de dood hem verloste uit Zijn 
zielige situatie Want al hadden we Hennie graag 
in ons midden gehouden de dood is voor hem 
een bevrijding en de eeuwige rust is beter voor 
hem dan een voortdurende ziekte. 
Wij willen dit afscheid van hem dan ook uit Gods 
hand aanvaarden, temeer omdat wij van hem een 
herinnering bewaren als van een lieve, hartel~ke, 
goede en vriendelijke iongen die met een voor· 
beeldig geduld en on een grote blijmoed1ghe1d dot 
zware kruis van deze ziekte heeft gedragen Ook 
zijn bereidheid tot hulp en vriendschap zal ons 
altijd bijblijven. 
Hennie, we weten dat 1e ons dankbaar bent voor 
de l iefde en de zorg, doe ie van ons allen mocht 
ontvangen; we weten ook dat ie voor ons allen 
zult bidden bij God. onze Vader in de hemel. blij· 
ven we aan elkaar denken totdat we allen weer 
met elkaar verenigd zullen zijn voor altoJd. 
Heer, geef hem de eeuwige rust en de eeuwige 
vrede die Gij alleen maar aan ons mensen kunt 
geven. 


