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Ter nagedachtenis aan 

Henk Fiselier 
echtgenoot van 

Annie Hesselink 

Henk werd op 9 november 1925 geboren te 
Diepenveen. Op 24 februari 1998 overleed hij in het 
ziekenhuis te Enschede. Op 28 februari daarop vol
gend werd hij na een uitvaartviering in de Gerardus 
Majella-kerk te Overdinkel te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof aldaar. 

Henk werd geboren als 5-de van 11 kinderen in een 
gezin dat in 1940 naar Overdinkel trok. 
In 1947 maakte hij deel uit van de 7 December-Divisie 
in het toenmalig Nederlands lndiê. De tijd waarin men 
soms vele maanden niets van hem hoorde en die ein
digde met een blij weerzien. Dit werd overschaduwd 
door het gemis van zijn intussen overleden zus. 
Uit zijn huwelijk met Annie werden 6 kinderen geboren. 
Een mooi gezin waarvoor hij de kost verdiende in de 
textiel. Werk waarvoor hij zich - sociaal betrokken - ook 
in de vakbond inzette. In zijn vrije tijd was de tuin zijn 
grote hobby, speelde hij mondorgel en gitaar en luis
terde hij graag naar country-muziek. Jarenlang was hij 
lid van het zangkoor te Overdinkel en Glane. 

Dankbaar vierde hij samen met Annie in 1979 zijn zil
veren huwelijksfeest en ging het jaar daarop opgeto
gen met haar op reis naar Canada voor familiebezoek. 
Een kado van de kinderen. Het ongeluk van Jos en 
Joke maakte alles anders. Niets was meer vanzelf
sprekend. 
Toen ze samen na een aantal jaren de draad weer 
konden oppakken, openbaarde zich in 1992 een ern
stige ziekte. Na succesvolle behandeling in Enschede 
en Nijmegen bood het leven hem - zij het met beper
kingen - weer perspectief. Hij kon daar goed over pra
ten, dwong zich in beweging te blijven en vond bezig
heden om zijn geest te verzetten. 
Emotioneel in die periode van herstel was de reis naar 
Lourdes samen met Annie. Troost en sterkte putte hij 
de laatste jaren ook uit zijn 3 jonge kleinkinderen, waar 
hij gek mee was. 
Toen eind vorig jaar zijn leven weer aan een dun 
draadje hing, ontbrak hem de kracht om net als 5 jaar 
daarvoor terug te vechten. Moedig tot het einde, gaf hij 
toen zijn leven uit handen. 
Ontroerend zijn de tekeningen die zijn kleinkinderen 
deze week maakten, om op hun manier afscheid te 
nemen van opa. 

Henk, pa, opa, bedankt voor alles ! 

Rust in vrede ! 

Voor uw meeleven in lief en leed van ons gezin zeggen 
wij u oprecht dank. 

Annie Fiselier - Hesselink 
en kinderen. 


