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Ter gedachtenis aan 

GERHAADUS ANTONIUS TELGENHOF 

echtgenoot van 

MARIA HENDRIKA CATHARINA MINNEGAL 

Vader is geboren te Borne op 5 september 
1921. Voorzien van het H. Oliesel, is hij plot
sel ing overleden op 10 september 1992 te 
Hengelo. 
Na een Uitveartsviering in de 0 . L. Vrouwe
kerk te Hengelo, is hij gecremeerd te Usselo, 
op 15 september 1992. 

Vader was een zorgzame man, die in het 
huwelijk zijn hele leven heeft gegeven voor 
moeder en ons, kinderen. Het gezin was hem 
al les en daarvan kon hij genieten wanneer 
we al lemaal bij elkaar waren. Ook de klein
kinderen droeg hij een warm hart toe . 
Vader was een man van karakter. Hij stond 
voor eerlijkheid en rerhtvaardigheld. Ook had 
hij een duidelijke eigen mening, en wanneer 
dat nodig was maakte hij die ook kenbaar. 
Hij hield ven de natuur, f ietste graag en kon 
intens genieten van zijn moestuin . Heel veel 
groente heeft hij naar huls meegebracht om 
ons daarmee een dienst te bewijzen. Waar 
hij ook dol op was, Is voetbal len. De wed 
strijd beleefde hij Intensief mee en w ist 
precies de uitslagen aan te geven. 
Vader was dankbaar voor het leven en w ist 
vele dingen te waarderen els een gave van 
God. Want hij was zeer gelovig, ging regel
matig naar de kerk en had een grote verering 
tot Maria. Een diep verlangen om eens naar 
Lourdes te kunnen, werd dit Jaar vervuld. Dit 
heeft hem heel goed gedaan en was daar 
dankbaar voor. 

Met deze gelovige levenshouding heeft hij 
nu zijn leven aan God toevertrouwd. Wij ge
loven dat vader nu eeuwig gelukkig is , het
geen we hem van harte gunnen. 
Vader, bedankt voor uw leven en liefde. 

Voor uw blijken van medeleven d ie wij moch
ten ondervinden na het overlijden van mijn 
lieve man, onze i orgzame vader, schoonvader 
en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

M. H. C. Telgenhof-Minnegal 
Kinderen en kleinkinderen 




