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Dierbare herinnenng aan 

Hendrikus Theodorus van Alst 

echtgenoot van Geertruida Geztena Haverkatte 

Hij werd geboren op 4 me' 1915 te Winterswijk. Na 
een kortstondig ziekbed overleed hij op 21 mei 1998 
tn het ztekenhUIS Medisch Spectrum te Oldenzaal. 

Na een veelbewogen leven tS hiJ op een gezegende 
leeftiJd van ons heengegaan. 
D.e zwartste bladZiJde 1n ZiJn leven was de tijd op het 
e1nd van de 2' wereldoorlog dat hij als kok te werk 
was gesteld op een voedseltransport voor de bur
gerbevolking tn de gebombardeerde steden. 
Hij kwam als een ander mens terug 
In ZIJn werkzame leven IS Henk textielarbeider ge
weest. De ViJftiger, zest1ger jaren waren voor hem 
moeilijk door de_ Ziekte van zijn vrouw en de zorgen 
om ZtJn geztn biJ elkaar te houden. Door ziJn 1jzeren 
wil om te slagen heeft htJ ieder toch op de jutste plaats 
gekregen. 
De feestda~en waren bijzondere warme dagen bin
nen het gez1n. Ook als de koek klein was werd alles 
eerliJk verdeeld Het houden van kanari~s was zijn 
grote hobby. het gaf hem de nodtge afleiding van Zt)n 
dagelijkse zorgen. Vele successen heeft hij hiermee 
behaald. In de )aren zeventtg gtngen ze voor het eerst 
op vakantie naar het buitenland. TiJdens de vakantie 

1n Brussel ontstond een zeer hechte langdurige 
vnendschap. E1nd 1985 verhutsden onze ouders van 
de Dr. Ariënsstraat naar het verzorgingshuis de 
Molenkamp. Niet langer droeg hij nu de last om al
leen voor zijn geliefde vrouw en de huishouding te 
zorgen. 
In de Molenkamp kwam ZIJn ondeugende. vrolijke en 
opbeurende karakter helemaal tot ontplooiing. Met 
vele medebewoners en het verplegend personeel had 
hiJ een hechte band. Ondanks de fysieke pijn die hij 
conlinu voelde keek h1j altijd naar de zonnige en po
Sttteve kant van het leven. De zondag was de mooi
ste dag van de week. wanneer de kinderen en klein
kinderen op bezoek kwamen. 
Op 24 april waren ze 50 jaar getrouwd. Maanden van 
tevoren was pa al druk met het organiseren van ztjn 
laatste grote feest voor Truus, de kinderen, kleinkin
deren. tam fie en bekenden. Op woensdag 6 me· 2 
dagen na ztJn 83-ste verJaardag, werd hij ztek. 
Anderhalve week later was ziekenhutsopname nood
zakelijk. Op hemelvaartsdag werd Henk nog geope
reerd. Na de geslaagde operalte overleed hiJ korte 
lttd later. ruslig en in alle st1lte. 

Je blirft ·n ons verder leven. 

WiJ danken u hartelijk voor uw belangstelling en me
deleven na het overlijden van m11n lteve man. onze 
vader en opa 

G.G. van Alst-Haverkotte 
Kinderen en klemkinderen 


