
Zijn hart heeft voor ons geklopt. 
Zijn handen hebben voor ons gewerkt. 
Zijn ogen hebben ons 
tot het laatst gezocht. 



t 
Een fijne en dankbare herinnering aan 

HendrikusJohannes tarBeek 

sinds 13 november 1929 echtgenoot van 
Antonia Johanna Snippert 

Hij werd geboren op 17 december 1902 in 
Losser. In de middag van 16 juli 1995 overleed 
hij op 92-jarige leeftijd. Op 20 juli 1995 hebben 
wij hem, na een Eucharistieviering in de H. Maria 
Geboortekerl< te Losser, naar zijn laatste rust
plaats begeleid op het R.K. kerl<hof aldaar. 

Met zijn heengaan kwam er een einde aan een 
zeer arbeidzaam leven. Praktisch zijn hele leven 
stond In het teken van 'de bouwwereld'. Meer 
dan 50 jaar werkte hij bij het bouwbedri~ Trebbe. 
Hij was hoofduitvoerder van grote bouwprojec
ten. Ook na zijn uittreding uit het arbeidsproces, 
op 71-jarige leeftijd, bleef hij de zaak volgen. 
Hennik, vader, opa, was een man met een enor
me wilskracht en een groot doorzettingsvermo
gen. En bovenal: een man met een heel eigen, 
uitgesproken mening. 

Hij was een oprecht mens, die anderen wist te re
specteren, ondanks meningsverschillen. 
Ondanks zijn grote inzet voor zijn werl<, was hij 
zeer zorgzaam voor zijn gezin. Hij genoot van de 
kleinkinderen 
Als geboren en getogen Lossemaar was hij ook 
betrokken bij diverse gemeenschapsactivitelten: 
de schutterij, de biljartvereniging en de kaartclub. 
In ons midden bewaren we fijne herinneringen 
aan hem. In november '94 werd het 65-jarig hu
welijksjubileum nog in intieme familiekring ge
vierd. 
Sinds vorig jaar ging zijn lichamelijke gezondheid 
achteruit Geestelijk bleef hij heel ster!<. Hij onder
vond veel steun van zijn gezin. Het deed hem 
goed dat hij thuis kon blijven. 
Hij zal ook altijd bij ons blijven. We bidden dat hij 
nu in het Huis van de levende Heer mag verblij
ven. 
Hennik, vader en opa, bedankt voor alles! 
Rust in vrede. 

Heer ons God, geef dat het eeuwig licht 
hem mag verlichten in uw hemels Vaderhuis. 
En mogen wij samen inspiratie blijven putten 
uit zijn liefde en zijn leven voor ons. 

Voor uw meeleven bij zijn uitvaart en begrafenis 
zijn wij u zeer dankbaar. 

A.J. ter Beek - Smppert 
kinderen en kleinkinderen 


