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Je te missen is héél erq zwaar 

Hetty Schasfoort 
Hetty werd geboren in De Lutte op 1 de
cember 1962. Samen met Henk ging zij op 
weg. Zo blij en vrolijk als ze vertrokken. 
zo tragisch is aan hun jonge leven een 
einde gekomen door een noodlottig onge
val op zondag 14 augustus 1988. Wij hebben 
haar op 17 augustus begraven op het r.k. 
kerkhof te De Lutte. 

Met een gevoel van verdriet, machteloosheid 
en aanvaarding is Hetty plotseling op veel 
te jonge leeftijd van ons heengegaan. 
Wij zullen haar spontaniteit, vrolijkheid en 
behulpzaamheid héél erg missen. 
Ze stond altijd voor papa, mama voor ons 
en haar dieren klaar. 
Jarenlang is ze een goed en spontane leid· 
ster en begeleidster geweest van vele kin
deren in De Lutte via Jong Nederland. 
Groot was ook haar hulp aan minder be
gaafden door (vrijwilligers)werk. waarin zij 
veel liefde stak. 
Zij heeft haar voorgenomen plannen helaas 
niet tot een goed einde kunnen brengen. 
Een lege plaats zal altijd blijven en je spon
tane groet blijft altijd in onze herinnering. 

Doei. 

t 
Je te missen is héél erg zwaar 

Henk Keizer 
Henk werd geboren in Oldenzaal op 22 april 
1963. Samen met Herry ging hij op weg. 
Zo blij en vrol!ik als ze vertrokken. zo 
tragisch is aan hun jonge leven een einde 
gekomen door een noodlottig ongeval op 
zondag 14 augustus 1988. Wij hebben hem 
op 17 augustus begraven op het r.k. kt"rk· 
hof te De Lutte. 

Lieve Henk het doet heel veel pijn in ons 
hart. Dat wij nu al afscheid van jou en 
Hetty moeten nemen. 
Wat zullen pa. ma en alle anderen ie mis· 
sen. Je lach is nog steeds te horen . Heel 
blij ben je weggegaan. Dankbaar denken 
we terug aan alle liefde en goedheid die 
je ons hebt gegeven. Je vrienden zullen je 
ook nooit vergeten. Met al je gebaren en 
grappen. Henk wat zijn wij blij dat je de 
grote reis naar Australi!! gemaakt hebt. 
Lieve jongen wij hopen dat je nu op en 
na deze grote reis met Hetty net zo geluk
kig zult zijn zoals het hier nog maar zo 
pril begonnen was. 
Het is heel stil in huis zonder jou. Henk 
we zullen je nooit. nooit vergeten. 

Tot ziens. 


