
Dankbaar gedenken wij 

Henk Freriksen 
echtgenoot van Winy Dijkhuis 

· 19januari 1917 
te Ambt Delden 

t 23 mei 2000 
te Oldenzaal 

Hij kwam uit een gezin van 10 kinderen en is 
opgegroeid op de boerderij, waar hij vroeger 
ook veel geholpen heeft. Op latere leeftijd 1s 
hij werkzaam geweest bij de melkfabriek en 
ook bij de Spar. Hij was niet zo heel jong meer 
toen hij Winy leerde kennen. In 1962 zijn ze 
getrouwd Het huwelijk bleef kinderloos. Op 
hun woonadres in Bentelo heeft hij nog een 
tijdje tuinzaden verkocht. In die tijd was hij al 
een echte natuurliefhebber, wat hij zijn hele 
leven is gebleven. Vooral zijn tuin zag er altijd 
verzorgd uit. Hier kon hij ook al zijn energie in 
kwijt. totdat h11 op tachtigjarige leeftijd plotse
ling last kreeg van Reuma. Hierdoor ging zijn 
interesse meer uit naar zijn andere hobby's, 
met name het oplossen van kruiswoordpuz
zels deed hij graag. Henk keek veel naar 
natuurprogramma's op de TV, en ook de ac
tual1te1t had zijn aandacht. Hij was een kei in 
het voorspellen van het weer. Ook genoot hij 

vaak van zijn sigaretje, hetgeen hij tot een 
week voor zijn overlijden nog heeft gedaan. 
Henk was een vrij rustige man. In een groep 
praatte hij wel altijd mee. Op zijn tijd hield hij 
ook van gezelligheid. Het geloof was voor hem 
erg belangrijk. Hij bad vaak een rozenkrans. 
Helaas werd dit allemaal minder toen eind 
1999 zijn ziekteproces begon. Door zijn totale 
blindheid kon hij niets meer. Alle hobby's wer
den hem ontnomen. Wat overbleef was het 
zitten in een stoel. en de hulp van zijn vrouw 
die hem dag in dag uit heeft geholpen en bij
gestaan. Op een gegeven moment gaf hij de 
moed een beetje op. en vond het leven zin
loos. Hij zei vaak. 'Ik ben mijn hele leven nooit 
ziek geweest waarom moet 1k dit nu nog mee
maken"? Hij hoeft deze vraag niet meer te stel
len. want hij heeft nu zijn rust gevonden. 

Henk rust zacht. Je hebt het verdiend. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
dank ik u. 

Winy Freriksen-Dijkhuis 


