


Ter gedachtenis aan 

HENNIE LEVINK 

6 April 1932 werd hij geboren. 
7 Juli 1965 verbond hij zijn leven met 

Betsie Wilthuis 
Hij werd vader van Irene en Sakia. 

Tengevolge van een ongeval op zijn boerderij 
overleed hij plotseling op 26 juli 1991. 

Woorden kunnen ons intens verdriet niet weer· 
geven. Te midden van de dieren waar hij zo van 
hield en waarop hij terecht trots kon gaan. moest 
hij zijn leven verliezen. 
Waarom moest hem dat dáár overkomen? 
We zullen geen antwoord krijgen dat ook maar enige 
vrede en rust geeft. In onze gedachten blijft Hennie 
voor ons leven als trouwe echtgenoot en vader. 
Zijn opgewekte en blijde kijk op het leven; 
zijn inzet samen met Betsie voor zijn gezin en 
bedrijf; 
zijn liefde voor zijn levende have; 
zijn belangstelling voor jacht en paarden; 
zijn gemakkelijke omgang met mensen, zijn milde 
lach; zullen we nooit vergeten. 
Met intense vreugde vierde hij vorig jaar samen 
met Betsie; Irene en Robert; en Saskia zijn zilveren 
huwelijksfeest. De reis naar de Alpen. aangeboden 
door zijn kinderen, was voor hem zijn eerste 
vakantie. Wat heeft hij genoten van de prachtige 
natuur. 
In een oogwenk is alles stuk gegaan; gezin en be· 
drijf. Verslagen zoeken we een beetje licht in de 

duistere toekomst. Waar vinden we dat? Heel lang 
geleden stierf iemand. ook nog jong. Zijn vrienden 
waren door droefheid zo overmand dat ze ook geen 
enkele uitweg zagen. Heel langzaam kwam er toch 
wat licht; enkelen herkenden Hem aan het breken 
van het brood. In onze verbijstering, en bijna blind 
door droefheid lijkt er ook geen licht op de weg van 
Betsie, Irene, Robert, Saskia en Han. Maar als er 
licht ergens vandaan moet komen, dan kan dat 
alleen komen van het geloof in de Verrezen Heer. 
Hij ging door de donkere tunnel van de dood ons 
voor naar het Vaderhuis. Daar heeft Hij een plaats 
klaar gemaakt ook voor Hennie. Hennie heeft trouw 
zijn geloof in die Heer telkens weer beleden. Hij zal 
daarin niet teleurgesteld worden. 

God, moge Hennie in vrede zijn bij U, 
moge hij zijn in Uw eeuwig licht; 
Geef Betsie, Irene en Robert, Saskia en Han. geef 
Oma, geef heel de familie en allen die hem zullen 
missen ook een beetje van dat licht. 

Voor uw hulp, uw meegaan op de moeilijke laatste 
gang van Hennie; voor uw meeleven, zeggen we 
dank. 
Neem dit beeld van hem mee als herinnering aan 
hem en als teken van onze dank. 

Betsie Levink·Wilthuis 
Irene en Robert 
Saskia en Han 
Oma 


