
Heel bijzonder, 
heel gewoon 
gewoon een heel bijzondere man. 



In dankbare herinnering aan 

Hein Droste 

weduwnaar van Truus Hevink. 

Hij is geboren op 27 oktober 1918 
te Langeveen. 

Hij overleed op 16 augustus 2003 
te Lonneker. 

Na een plechtige Uitvaartviering 
op 22 augustus d.a.v. 

vond de crematie plaats te Usselo. 

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
gedaan hebben wij geheel onverwacht 
afscheid van hem moeten nemen. Wij kunnen 
nauwelijks geloven dat hij niet meer in ons 
midden is. 

Op veertienjarige leeftijd begon hij als 
boerenknecht. Daarna kwam het werk bij de 
gemeentelijke nutsbedrijven waar hij veel 
plezier aan beleefde. 
Zijn veertigjarig dienstverband werd dan ook 
beloond met een koninklijke onderscheiding 
en veel vrije tijd want hij ging met pensioen. 
Samen met moeder heeft hij hier zeven jaar 
van mogen genieten tot zij ernstig ziek werd. 
Het overlijden van moeder was voor hem een 
moeilijk te verwerken verlies. 
Het vele rondtoeren met de auto wat hij 
samen met moeder veel deed heeft hij erg 
~emist. 
Alleen is ook maar alleen' zei hij dan weer. 

Dankbaar was hij dat al z'n kinderen hem na 
moeders dood elke week kwamen helpen. Zo 
vond hij zelf dan weer de nodige energie om 
naar de schuur te gaan en te knutselen met 
alles wat maar iets met oude werktuigen of 
gereedschap te maken had. 
Ook zijn kleinkinderen vergat hij niet en 
andersom zij hem niet. 
'Kiek dat jonge spöl doar is bie mekaar zitt'n' 
zei hij dan 'doar heur ik toch nich mear bie' 
maar hij genoot hier intens veel van. Als één 
van hen het rijbewijs had gehaald gingen ze 
met hem rondtoeren. Ook nadat hij zelf geen 
rijbewijs meer had belden z'n kleinkinderen 
hem regelmatig op met de vraag of hij zin had 
om een eindje te toeren .. 'Dan kö-j toch gean 
nee zegg'n' zei hij dan, en hij had z'n lijstje 
met adressen waar hij naar toe wilde al klaar. 
Ook van z'n scootmobiel heeft hij veel 
genoten. 'Dan kö-j goan en staan woar a-j 
wilt'. Zo kon hij dan ook zelf naar de visboer. 
Vader maakte graag met iedereen een 
praatje. Hij zei dan ook vaak 'vlug langs de 
weg en vriendelijk tegen de mensen'. 
Hij was een markante persoonlijkheid. Graag 
hadden wij hem nog langer in ons midden 
gehad, maar in het huis van de Heer heeft 
God anders beschikt. 

Voor uw aanwezigheid en belangstelling 
danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


