
In dankbare herinnering aan 

Henk de kinkelaar 
echtgenoot van 

Marietje Broekhuis 



Pa is op 16 april 1935 te Didam geboren en hij is overleden 
21 juli 1997. Na een gezongen uitvaartmis op 25 juli in de 
parochiekerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 
Loil hebben wij zijn lichaam te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof van Loil. 

Pa was voor velen de grote, sterke man waar men op kon 
bouwen. Zorgzaam mor zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen, dat hij van ze hield zei hij niet met zoveel 
woorden, het waren meer zijn daden. 

Al op jonge leeftijd moest hij flink aan het werk en heeft 
hij vele werkplekken gehad. 25 jaar heeft hij met veel 
enthousiasme gewerkt als kraanmachinist. 

De laatste jaren zag hij uit naar de VUT om nog meer van 
zijn hobby's te kunnen genieten. 

Het verlies van zijn zus Dinie in Canada en broer Jan 
grepen hem erg aan. Hij werd voogd over Edwin en Marc 
en "Ome Henk" was voor hen als een tweede vader. Zijn 
wens om naar Canada te gaan is helaas nooit vervuld. 

Pa was een natuurmens. 's Zomers met zijn hengsten op 
stap was zijn lust en leven. Thuis blijven was dan ook 
moeilijk voor hem. Hij was een echt gezelschapsmens en 
levensgenieter. Tijdens de lange winteravonden vond hij 
het gezellig om een avondje te kaarten. Ook was Pa een 
echt verenigingsmens. Bij Schutterij "Loil Vooruit" was hij 
al meer dan 40 jaar aktief lid, waarvan meer dan 25 jaar 
vendelier en enige jaren in het bestuur. 

Voor het paardefonds ging hij vorige week nog bij mensen 
langs om de paarden te schatten. 

Zijn kleinkinderen waren alles voor hem. Als Denise en 
Jessica op visite waren geweest, zei hij vaak, "Wat waren ze 
lief'. De verjaardagen van zijn kleinkinderen wist hij uit 
zijn hoofd, zelfs van Arjan die nog een jaar moet worden. 
Ook Sjaak die hij zo van dichtbij kon meemaken was 
z'n oogappel. 

Dat Pa het laatste jaar niet alles meer kon doen wat hij 
wilde heeft hem veel pijn gedaan. Hij kon zich er niet 
bij neerleggen en had nog grootse plannen. Een grote 
teleurstelling was het voor Pa toen hij wist dat er voor hem 
geen operatie meer in zat. Daarna ging het stapje voor 
stapje achteruit. Rustig aan doen kon hij niet. Pa wilde nog 
overal van genieten en alles meemaken. 

Te midden van zijn Schuttersvrienden is Pa van ons 
heengegaan. Ze hebben alles gedaan wat ze konden. 
Niemand kon nog iets voor hem doen. We stonden 
machteloos. Pa, we willen je bedanken voor alle goede 
zorgen en zullen je nooit vergeten. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden na het 
overlijden en bij de uitvaart van mijn lieve man en onze 
zorgzame Pa en Opa danken wij u van harte. 

Marietje de Kinkelaar-Broekhuis 
kinderen en kleinkinderen 


