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Hendrik, 

Je werd 67 jaar geleden, op de 1' lentedag 
aan de Wycherinkshoekweg geboren en je 
bent daar je hele leven blijven wonen. Het 
was jouw plek, waar je lief en leed deelde 
met de mensen die je nabij waren. 
Terwijl anderen soms de wereld afreizen om 
hun bestemming te vinden , leek het juist of 
voor jou voorbestemd was dat je vanuit deze 
vertrouwde omgeving er voor de ander zou 
zijn. 
Toen je meer dan veertig jaar terug Hannie 
!ee_rde kennen, was het al snel duidelijk dat 
Jullie samen op jouw oudershuis zouden blij
ven. De komst van drie dochters bracht 
geluk. Jouw zorg , wijsheid en betrokkenheid 
was groot. 
De tijd waarin de problemen met Hannie's 
handicap zich openbaarden was niet makke
lijk. Deze periode t,eeft erg veel van je 
gevergd. Maar samen zijn wij die moeilijke 
tijd doorgekomen. 

Naast het lief dat je deelde met Hannie en 
de kinderen, was er het verlies van je dier
baren. 
Je kon genieten van de kleine momenten die 
elk leven tot iets bijzonders maken: de ont
luikende natuur in het voorjaar, je liefde voor 
je dieren, de gezelligheid en je vriendschap 
met je harmonica, je sigaartje, je contacten 
met vrienden en familie . Ook je kleinkinde
ren Margot, Willem en Anton gaven je leven 
extra glans. 
Hendrik, je hebt het jezelf niet altijd makke
lijk gemaakt. Soms was je rusteloos. Het 
laatste half jaar werd dat steeds duidelijker 
toen je je lichamelijk minder goed ging voe
len. 
Een hardnekkige bacterie zorgde ervoor dat 
je onverwacht afscheid moest nemen van je 
werkzame leven. 
Als troost blijven voor ons de gezamenlijke 
goede herinneringen. Daarnaast is er het 
gemis van je bijzondere persoonlijkheid . En 
we weten dat dat gemis nooit over zal gaan. 

Ter nagedachtenis 
Hannie Leferink - Sogtoeh 
kinderen en kleinkinderen 


