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In liefdevolle herinnering aan 

Hendricus Bernardus Hubertus Bombeld 

Henny 

• 3 november 1929 t 1 juni 2011 

Henny werd geboren in een bakkersgezin met 
zes kinderen. Al in zijn tienerjaren werd een 
beroep op hem gedaan om mee te helpen in de 
bakkerij . Eerst met de kruiwagen en later met 
paard en wagen bezorgde hij het brood langs de 
deur. Zijn grote liefde voor de paardensport is op 
die tijd terug te voeren. Als jonge man was hij een 
begenadigd springruiter en sleepte hij vele prijzen 
in de wacht. 

Henny ontmoette Tiny toen ze beiden 21 jaar oud 
waren en ze trouwden op 11 juli 1961, bijna vijftig 
jaar geleden. In de daaropvolgende jaren kwamen 
hun vier kinderen ter wereld. In die tijd stopte hij 
met het bakken en legde zich toe op het bezorgen 
van brood en kruidenierswaren. Gedurende 
tientallen jaren was zijn rijdende winkel een begrip 
in Lonneker en omstreken. Vanwege de liefde voor 
zijn klanten en zijn vak bleef hij nog actief tot op 
70-jarige leeftijd. 

Vanaf dat moment had hij tijd om voor een ieder 
klaar te staan die zijn hulp nodig had. Even iets 
regelen, snel een boodschap voor iemand doen, 
of iemand wegbrengen, alles was voor Henny een 
kleine moeite. Zijn tuin werd zijn grote hobby en 
werd een klein park. Henny en Tiny hadden nu ook 
eindelijk tijd om wat vaker familie en vrienden te 
bezoeken. En hun huis werd een geliefd oord voor 
velen om even aan te leggen voor een een kopje 
koffie en een goed gesprek. 
Henny voelde zich gezegend met zijn twaalf 
kleinkinderen. Hij was een echte opa voor ze. 
Allemaal kwamen ze graag op bezoek bij opa en 
oma aan de Lonneker Molenweg waar ze fantastisch 
konden spelen. En waar opa goed voor ze zorgde. 
Zijn leven lang was Henny een gelovig man en een 
trouw kerkbezoeker. De H. Mis was een van de 
weinige momenten dat hij iets langer stil kon staan 
bij het leven. In de Lonneker Parochie H. Jacobus 
de Meerdere was hij alom geliefd en gewaardeerd. 
Op de woensdag voor Hemelvaart was hij nog 
heel actief en maakte 's ochtends nog een 
boodschappenrondje. Die namiddag was hij nog 
van plan naar de kerk te gaan. Maar, een paar uur 
daarvoor stierf hij onverwachts, in zijn geboortehuis 
waar hij ruim 81 jaar had gewoond. 

Wij zijn hem dankbaar 
voor alle liefde en goede zorgen. 

Tiny Bombeld - Wilthuis 
Kinderen en kleinkinderen 




