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Geboren _als jOngste zoon urt een geZJn van elf 
k1nderen IS Henny opgegroeid op het door hem 
zo geliefde S1ngraven. 
In de oorlog 1s Henny zijn werkzame leven be-
9<?,0nen bij de gemeente Denel®np en daarna 
vnj snel overgestapt naar het Gemeentelijk 
Energiebedrijf. 
Aan de ontwikkeling van het GEB heeft hij met 
Zl~ en zaJ1ghe1d gewerkt en in die periode heeft 
hij samen met de medewerkffS een bedrijf neer
gezet dat als symbool staat voor hem: solide. 
betrouwbaar en ten dienste van de gemeen
schap. 
Naast Zijn drukke baan heeft Henny vele neven
funkties gehad bij diVerse organ1sabes. Ook hier 
was h•J zeer gedreven en w11de daann het opti· 
male ber91ken, waarbij het belang voor anderen 
steeds vooropstond. De twee onderscheidingen 
die hij hiervoor heeft gekregen ZIJn door hem zeer 
gewaardeerd. 
H91nny IS 1n 1959 met Riet getrouwd en samen 
kreg91n ZIJ vier kinder91n. Met hefde. norm91n 91n 
waarden zijn ze grootgebracht, waartliJ een 
goede opleiding erg belangrijk was. Ondanks ZIJn 

drukke werkzaamheden wrst hij alt•jd t1jd vrij te 
maken voor hen. 
De groe~tetu1nwas zijn grote hobby, veel energ1e 
stopte hij daann en hij genoot met volle teugen 
als de tuin er weer prachtiQ biJ lag. Van de njke 
oogst deelde h~ met gulle hand. 
Opa Henny was helemaal dol op de klein
kinderen. Hoogtepunten waren altijd de door 
hem geregelde weekendjes-weg, d1e volledig in 
het teken stonden van plezier voor en met de 
kleinkinder91n. HIJ kon hier samen met Mama 
1ntens van Q91nlet91n. 
Papa was •emand d1e aan 1ederoon dacht geen 
onderscheid of verschil wilde maken en dat ook 
oprecht uitstraalde. Door z1jn warme persoonlijk
heid en oprechtheid heeft Papa oon onuitw•sbare 
Indruk achtergelaten die diep geworteld in onze 
harten ligt en waar wij met trots op terug kunnen 
kijken. 
Aan een zeer arbeidzaam en energiek leven 1s 
nu een abrupt e1nde gekomen Henny ... Papa 
Opa; bedanKt voor alles, we zullen je mssen ... 

Riet 
Hans en Petra 
Vera en Frans 

Marloes. Rosa 
Paula 91n Ton 

Sop/lle, Justus 
Karel en Veron1que 

Lisa, Nick, Joost 


