
Voorbij is lief en leed. 
Voorbij ook alle zorgen. 
Al wat je voor ons deed, 
is In ons hart geborgen. 
Ueve vader, rust zacht, 
we weten dat moeder op je wacht. 



In dankbare herinnering aan 

Henk Lammertink 
Sinds 1 september 1992 weduwnaar van Truus Jannink 

Henk werd geboren op 24 april1929 te Rectum, gemeente 
Wierden. Op 28 augustus 2007 is hij thuis tem1dden van 
Zijn dierbaren rustig ingeslapen. Een week daarvoor had 
hij het Sacrament der Zieken ontvangen. Op 31 augustus 
hebben WIJ hem met grote dankbaarheid herdacht tijdens 
de avondwake in de parochiekerk van St. Jan de Doper te 
W1erden. Na de gezongen uitvaartdienst hebben we hem 
op 1 september, precies 15 jaar na het overliJden van 
zijn geliefde vrouw, te ruste gelegd op de gemeentelijke 
begraafplaats aan de Vriezenveenseweg te Wierden. 

Henk groeide op in een boerengezin, met twee broers en 
twee zussen, waar hard werken heel nonnaai was. Daar 
leerde hiJ al vroeg de liefde voor de natuur en genoot hiJ 
van het buitenleven. Tijdens het dansen leerde hij Truus 
Jannink kennen en IS met haar op 20 rum 1957 getrouwd. 
HIJ bouwde op het Hoge Hexel met eigen handen ZIJn huis, 
waarin zijn 6 kinderen werden grootgebracht Toen de 
oudste zoons eind raren 60 voor de w1elersport kozen was 
vader Henk de trainer, begeleider, coach, de chauffeur en 
niet te vergeten de trouwste fan. Naast lange werkdagen 
als metselaar, stonden avonden en weekenden rarenlang 
In het teken van het wielrennen. 

Ook na zijn werkZame leven had h1j aan hobby's geen 
gebrek. Hij genoot van de jacht met broers, vrienden 
en niet te vergeten zijn hond. Hij bracht uren door met 
het kweken van ZIJn vogels en het fokken van komrnen. 
Daarnaast genoot hij van het werken in de tuin. Was er 
wat te knutselen b1j de kinderen, moest er wat verbouwd 
worden of een klusre in de tuin, re kon altiJd een beroep 
op hem doen. Hij stond ons tot het laatst met raad en daad 
ter zijde Hij was vooral nrk met de liefde en toewirdmg 
van zijn vrouw Truus, kmderen en kleinkinderen. Na 
het overlijden van zijn vrouw heeft hij een moeilijke tijd 
gehad. Toen alle kmderen het huis urt waren verhuisde hij 
in 1998 naar de larlxiaan te Wierden. De laatste tien jaar 
van zijn leven heeft hij veel steun gehad van zijn vriendin 
Riet. In april kreeg hij bericht dat h1j ongeneeslijk z1ek 
was. Tijdens zirn ziekte w1lde hij niemand tot last zijn en 
het liefst nog zoveel mogeliJk zelf doen. De laatste dagen 
van zijn leven hebben WIJ zeer intens ervaren. Wij hebben 
in alle liefde afscheid van hem kunnen nemen. Wij zullen 
zijn laatste woorden in ons hart bewaren. 

Wij danken u voor de blijken van belangstelling en 
medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze 
lieve vader en opa. Het was voor ons een grote steun. 

Het is goed zo! 

Kinderen en klemkinderen 


