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"Kijk eens hoe de veldbloemen groeien . 

ik zeg u . . u bent niet zo mooi gekleed .. . " 
( Matteüs 6:28 ) 

In dankbare herinnering aan 

Hendrik Werger 
( Henricus Egbertus ) 

echtgenoot van 

Liesbeth Sensken 
( Elisabeth Wilhelmine Erna ) 

Hendrik werd geboren te Overdinkel op 19 mei 1921 
en daar is hij ook op 2 april 2002 gestorven. Na een 
plechtige Eucharistie-uitvaartviering in de H. Gerardus 
Majella kerk te Overdinkel hebben we afscheid van 
hem genomen in het crematorium te Usselo op 6 april. 

Hendrik's gehele leven heeft zich aan de Goormaten
weg afgespeeld, waar hij ruim 80 jaar geleden werd 
geboren. Daar ook is hij. thuis op de boerderij. twee 
dagen na Pasen, plotseling gestorven. Ruim 35 jaar 
geleden trouwde hij met Liesbeth en samen hebben ze 
mooie jaren gehad. Samen ook hebben ze altijd enorm 
genoten van dieren, planten, bloemen en het land. 
Als een echt buitenmens was Hendrik voortdurend bui
ten bezig, in de natuur. Ook werkte hij jarenlang in 

"pastoor-zien-bos". De laatste tijd schreef hij veel her
inneringen van vroeger op, over mensen, plaatsen en 
hun geschiedenis. Zijn grootste hobby was en bleef 
altijd de tuin. Voorbijgangers bleven soms ademloos 
stilstaan vol bewondering. Bruidsparen lieten er zich 
geregeld vereeuwigen, veel foto's werden er gemaakt, 
want huis en tuin liggen er altijd even mooi en netjes 
verzorgd bij. Niet alleen het erf maar ook Hendrik zelf, 
als persoon , was zéér uitnodigend naar mensen toe. 
Steeds stond hij allereerst voor Liesbeth , maar verder 
voor iedereen klaar die een beroep op hem deed, in de 
buurt, in familiekring of waar dan ook. 
Ook was iedereen ten allen tijde welkom voor 'n kop 
koffie of voor een borrel. Verdriet en ziekte zijn ook 
Hendrik echt niet bespaard gebleven. Sterk als hij was 
worstelde hij zich door alle soorten lijden heen. Hij 
onderging met succes een heupoperatie en later een 
longoperatie. Ondanks zijn sterke karakter moest 
Hendrik toch ervaren dat zijn krachten het de laatste 
tijd steeds meer lieten afweten. 
Hij vond het moeilijk om stilletjes binnen te zitten terwijl 
er buiten zo veel werk te doen was. Hendrik, jij was en 
bleef een buitenmens. 

Uit de grond van ons hart zeggen we: 

Moge jij rusten in vrede. 
Bedankt voor alles ! 

Voor uw medeleven en belangstelling betoond na het 
overlijden van mijn lieve man, betuig ik mijn oprechte 
dank. 

E. Werger - Sensken 


