
Ter gedachtenis aan 

HENDRIKUS HENDRIKS 

weduwnaar van 
Grada Jansen 

Hij werd op 6 augustus 1894 geboren te 
Nijmegen en overleed 18 juni 1987 in 
,,Huize Kalorama" te Beek. 

Wanneer er iemand sterft staan we weer 
even stil bij het leven. Vooral vandaag 
nu er iemand uit ons leven is verdwenen 
waar we erg veel van hielden. 
We staan stil bij het leven van een man 
die altijd vrolijk en opgeruimd was. 
Iemand die altijd in was voor een grap
je; velen zullen zich hem ook herinne
ren als iemand die het liefst ondeugend 
was, want dan had hij de meeste schik. 
Daarom denken we aan hem terug met 
een lach. 
Hij vond ook veel vreugde in het tuinieren 
en in alles wat groeit en bloeit. 
Daarnaast was hij echter ook een bij
zonder zorgzaam iemand. In eerste in
stantie t.a.v. zijn vrouw, maar zeker ook 
ten opzichte van zijn schoondochter 
Trees en haar kinderen, voor wie hij 
altijd klaar stond, vooral ná het over
lijden van zijn zoon. 

Na het overlijden van zijn vrouw werd 
zijn leven beduidend stiller. Toch bleef 
hij opgewekt en bemoedigend naar an
deren toe; klagen was een woord, dat 
hij niet kende. 
,.Tevredenheid siert de mens", een uit· 
spraak die op hem zeker van toepassing 
is. Hij was blij met de kleine dingen 
in het leven, met een lach, een grapje; 
maar vooral met een bezoekje kon je 
hem al gelukkig maken. 
Hij was een eenvoudig mens, maar toch 
altijd een heertje met respect voor de 
ander; dat is wat hem zo bijzonder 
maakte en waarom wij hem zullen mis
sen. 

Voor het meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden danken wij familie, 
vrienden en kennissen, maar vooral de 
mensen van de verpleging van "Huize 
Kalorama" die hem tot aan de laatste 
dag met liefde en vol respect verzorgd 
hebben; hierdoor kon hij als een waar
dig en tevreden mens afscheid van het 
leven nemen. 

Trees en Nico 
Henk en Lenie 
Albert en Corrie 
Grady 
en achterkleinkinderen 




