
t 
In dankbare en liefdevolle herinnenng aan 

Henk uit het Broek 

echtgenoot van Bertha Gilbers 

Henk werd op 22 november 1928 geboren in De Lutte. Voor
zien van de H. Sacramenten der Zieken is hij op 18 januari 
1999, na een liefdevolle verzorging door ma en alle kinde· 
ren, thuis vredig ingeslapen. Na de Eucharistieviering bij zijn 
uitvaart in de Plechelmuskerk op 21 januari 1999 hebben 
we hem te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te De Lutte. 

We wisten dat pa ongeneeslijk ziek was, maar dat we hem 
zo snel moesten loslaten had niemand verwacht. In zijn pe
riode van ziek zijn hebben we samen angstige, maar ook 
hele mooie momenten gehad. Ondanks zijn eigen zorgen 
was hij begaan met ma, zijn kinderen en kleinkinderen, die 
hij geen van allen kon achterlaten. 
Zijn dienstplicht vervulde hij in lndie. Dii was voor hem een 
imponerende periode, met onuitwisbare herinneringen. Op 
zijn eigen manier sprak hij over zijn ervaringen aldaar. 
Hard werken heeft pa zijn hele leven gedaan. Meer dan veer
tig jaar als besteller bij van Gend & Loos. Vele bijbaantjes 
verrichtte hij om ons dat te geven, wat hij dacht dat we no
dig hadden. Eenmaal in de VUT, vulde hij de dagen in zoals 
hij dat zelf graag wild.e Het bleven altiJd lange dagen. Hij 
hield van het leven buiten. Vooral ' 't Moatke' was zijn ver-

trouwde stek, waar hij graag verbleef. Vele tuinen heeft hij 
met erg veel plezier zorgvuldig onderhouden. 
Wekelijks was hij bij Ven'nboer op de boerderij om Alfons 
met raad en daad bij te staan. 
Genoten heeft hij van de jacht in het veld. Menig konijn heeft 
het van hem verloren. Vooral in het vangen van konijnen in 
de spoorsneeuw was hij bedreven. Pa had vele sociale kon
takten. Niemand vroeg vergeefs om zijn hulp. Het karwei 
was vaak al geklaard, voordat er om zijn hulp werd gevraagd. 
Hij voelde perfekt aan, wie zijn hulp nodig had. 

Tijdloos was zijn inzet voor S.V. De Lutte, zijn club, waarvan 
hij sinds de oprichting lid was. Eerst als actief speler en 
daarna als echte clubman, tot het laatst actief in vele com
missie's. De schoffelploeg van de parochie deed eveneens 
nooit vergeefs een beroep op hem. Pa was een tevreden 
man. Voor ons onvergetelijk. Trots was hij op zijn gezin. Allen 
waren hem lief. Vooral van zijn kleinkinderen heeft hij tot op 
het laatste moment volop genoten. Tijdens een gezellig 
weekendje uit, hebben wij samen het 40-jarig huwelijksfeest 
mogen beleven. Op zijn 70ste verjaardag had hij dit groots 
willen vieren. Helaas verstoorde zijn ziekte dit voornemen, 
vlak van tevoren. Pa, wij zijn trots op je en zullen je nooit 
vergeten. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en deelne
ming na het overlijden van pa, zeggen wij U oprecht dank. 
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