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ln dankbare herinnering aan 

Hennik Kötter 

echtgenoot van 

Wietske Teppema 

Pa werd op 15 mei 1919 in de Beekhoek geboren. Na een 
konstondig ziekbed overleed hij op 28 september 2005. 

Na de Uitvaanviering in de O. L. Vrouw van de 
Allerheiligste Rozenkranskerk te Glanerbrug, hebben wij 

op 4 oktober 2005 zijn lichaam te ruste gelegd op de 
R.K. begraafplaats te Glanerbrug. 

Pa groeide op in een warm gezin en had een gelukkige 
jeugd. Zelfs tot in zijn hoge ouderdom kon hij moeiteloos 
allerlei gebeunenissen uit zijn leven vertellen. Dat deed 
hij zo op zijn eigen manier. Door zijn sterke gevoel voor 
humor werden vele levensverhalen keer op keer aangedikt 
en voorzien van allerlei kwinkslagen. Hij ging daarbij 
volledig op in zijn eigen fantasie. 
Pa had een opgewekt karakter. Zelfs in tijden van grote 
tegenslag hield hij de moed er in: "moed verloren, alles 
verloren". Pa was daardoor een steun voor zijn gezin en 
zijn medemensen. Toen in de laatste weken van zijn leven 
bleek dat pa ongeneeslijk ziek was, probeerde hij ons aan 
zijn ziekbed nog keer op keer met zijn grappen en grollen 
op een andere tekst te brengen. 
Pa bewoog zich graag onder zijn medemensen en kwam 
na een eindje lopen of fietsen altijd weer met een nieuwtje 
thuis. Hij hield van lol, maar nam het leven serieus. Als 
hij het over het verdriet van andere mensen had, liet hij 
zijn tranen al snel de vrije loop. 

Drieënvijftig jaar was hij broodbezorger. Pa hield van 
mensen, daardoor was zijn werk zijn grootste hobby. 
Eerst op zijn negenenzestigste levensjaar is hij met 
werken gestopt en zijn werkdagen waren lang. 
Vierenvijftig jaar was pa getrouwd met Wietske. Met haar 
woonde hij, op zijn laatste levensweken na, onafgebroken 
aan de Bultsweg. Die plaats koesterde pa. Om gelukkig te 
zijn had pa geen lange reizen nodig, een rondje door het 
dor{, of om de kerk, was voor hem voldoende. Hij hield 
veel van Wietske en toen zij de laatste jaren moeilijker ter 
been werd, toonde hij zich een zorgzame echtgenoot. Pa 
hield van zijn drie zonen. Alle drie zo verschillend, waren 
ze zijn trots. Hun verrichtingen en die van zijn zes 
kleinkinderen en achterkleinkind Mieke volgde pa tot op 
zijn laatste uur. 
Voordragen op bruiloften en partijen en het maken van 
liedjes en gedichten, waren zijn lust en zijn leven:_De 
laatste jaren werd pa in Glanerbrug bekend met z1Jn 
gedichtjes in de Grensstreek. Pa vond het prachtig dat 
bekenden en onbekenden hem op zijn dagelijkse rondgang 
door het dorp daarover aanspraken. 
Pa was zijn leven lang gezegend met een goede 
gezondheid en had veel energie. Het woord "moe" kwam 
in zijn woordenboek niet voor. Toen hij, nu nog maar een 
week of zeven geleden, klaagde over klachten van 
vermoeidheid, sloeg de schrik ons om het hart. Pa bleek 
ernstig en ongeneeslijk ziek. Ook al was hij een vechter 
tot het bittere eind, deze ongelijke strijd was niet te 
winnen. 
Wie zo'n man, pa, opa en oud-opa heeft gehad en hem zo 
lang bij zich heeft mogen houden, mag God alleen maar 
dankbaar zijn. 

Wij danken u voor uw aandacht tijdens zijn ziekte en uw 
medeleven na zijn overlijden. 

Familie Kötter 


