


In dierbare herinnering aan 

Henk Geerdink 
t 31 Januari 2002 

Veel te vroeg hebben we van jou af
scheid moeten nemen op een voor jou, 
helaas veel te jonge leeftiJd van slechts 
58 jaar. 
Geboren op 13 september 1943 te 
Hengelo, groeide je op in een groot 
gezin. Op de leeftijd van 16 jaar ging 
je aan het werk binnen het aannemers
bedrijf van je vader. Het bedrijf wat Je 
na het overlijden van opa verder voort
zette en hebt uitgebouwd tot wat het 
nu is. Boven alles stond Je gezin op de 
le plaats ondanks dat het werken toch 
je grote hobby was en bleef. 
Tijdens de spaarzame vriJe tiJd die je 
Jezelf gunde genoot Je van de tuin en 
de natuur. Ook op vakantie gaan met 
Gerda en de kinderen, heerlijk de 
bergen in, daar genoot je van. 
Wie je gekend heeft weet dat je eerlijk, 
oprecht en betrouwbaar was. Je vroeg 
weinig voor jezelf, alles was altijd voor 
het gezin. Ook was je geen man van 
veel woorden en dit hebben we zeker 
het laatste jaar ervaren tijdens je ziek 
zijn. Je ging de strijd sti 1 en vastbe
raden aan waarbij je altijd positief 
ingesteld bleef. 

Zeker was het ook een geruststelling 
te weten dat je levenswerk verder 
voortgezet zou worden en wellicht daar
door kon je die zorgen ook makkelijker 
loslaten. 
Wij zullen jou kracht en doorzettings
vermogen blijven bewonderen. 
Het ziek zijn had naast het verdriet 
ook een positieve kant; je kon enorm 
genieten van je k leindochter Emma, 
die je veel welkome afleiding bood . 
Samen genoten JUiiie volop! 
We zullen je vreselijk missen maar zijn 
blij dat je nu je rust gevonden hebt. 
Dag lieve Henk, dag lieve papa, dag 
lieve opa"" 

Dankbaar zijn wij voor de bijzonder 
warme zorg die Henk -en wij- mochten 
ontvangen van de behandelend arts( en) 
en verplegend personeel van het M.S.T., 
lok. Ariënsplein, afd. Fl. 

Daarbij willen wij ook u en alle ande
ren, heel hartelijk bedanken voor de 
vele blijken van meeleven en steun die 
wij mochten ontvangen, zowel tijdens 
het ziek zijn als na het overlijden van 
Henk. Het doet ons goed te weten dat 
hij voor velen wat betekend heeft. 

Gerda en de kinderen 
Hengelo, 05-02-02 


