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Ter herinnering aan 

Henk Bevers 

Hij werd geboren op 28 oktober 1933 te Lonneker. 
Hij is gestorven op 1 februari 1999 te Hengelo. 
Na een gezongen uitvaartviering in de 
Plechelmuskerk te Deurningen hebben we hem 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Dankbetuiging 
We willen ieder, die hoe dan ook met ons heeft 
meegeleefd rond het overlijden en afscheid van 
onze vader en schoonvader Henk heel hartelijk 
daarvoor bedanken. 

René en Anita, Alexandra en John en Paul. 

Henk is opgegroeid als tweede kind in een groot gezin. 
Omdat hij erg practisch was ingesteld en goed met zijn 
handen kon werken, koos hij een technische opleiding. 
Zijn dienstplicht heeft hij vervuld bij de marine, waardoor 
hij veel van de wereld heeft gezien. 
Al jong kreeg hij een baan bij de PTT en hier heeft hij ook 
zijn 40 jarig dienstverband gevierd. 
Henk trouwde metSientje Gerritsen en in het gezin werden 
drie kinderen geboren. Voor hen was hij een vader, waar 
je een beroep op kon doen. 
Henk was een man van weinig woorden, maar wat hij zei 
was rechttoe rechtaan en voor weinig misverstand vat
baar. 
Van tijd tot tijd bezocht hij graag de kerk. 
Enkele jaren geleden in 1996 moest hij enkele operaties 
ondergaan. In dit jaar was ook de scheiding. Er volgde 
een onzekere tijd van leven en wonen. Veel nieuw initiatief 
werd van hem gevraagd. 
Men wist Henktevindenvoorallerlei klusjes , want hij stond 
bekend als erg handig. De laatste jaren werkte hij ook in 
zijn "werkvakanties" bij de Scouting, waar hij in zijn jeugd 
ook aktief in was geweest. Kamperen was een grote hobby 
van hem. 
In Deurningen hoopte hij weer een stukje nieuw leven op 
te bouwen, dichtbij waar ook zijn kleindochter Danique 
woonde. Als haar opa was hij erg op haar gesteld. Hen k's 
leven zag er weer wat rooskleuriger uit, mede doordat hij 
al gelijk goed contact had met de nieuwe buren. Hij maakte 
zelfs plannen voor nog een grote reis. Zijn plotselinge 
overlijden heeft dit doorkruist. 

"Moge Henk leven in het Huis van God", want 
"Als de tent, die ons aardse woning is wordt neergehaald, 
heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel .. . ! 


