
Al heeft hij ons verlaten 
hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in hem bezaten, 
is altijd om ons heen. 



In grote dankbaarheid gedenken wij onze lieve en 
zorgzame man, vader, schoonvader en opa 
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Na overgave aan God heeft Henk het H. Sacrament der 
Zieken ontvangen. Vier dagen later is hij overleden na 
ongeveer een jaar ziek te zijn geweest. Met bewondering 
kijken we terug op hoe moedig hij deze ongelijke strijd 
heeft doorstaan. Na een zeer actief leven moest hij tijdens 
zijn ziekte steeds meer van zijn conditie inleveren. Hoe 
moeilijk dat ook voor hem was, hij klaagde nooit en bleef 
altijd rustig. Ondanks deze moeilijke periode hebben we 
ook onze mooie momenten gehad. Zijn ziekte bracht ons 
nog dichter bij elkaar en hebben we volop van elkaar 
genoten. Zeker zijn kleindochter Fleur kon hem ieder 
moment van de dag weer opvrolijken, ook in mindere 
dagen. Daarnaast waardeerde en genoot hij van de zorg 
die wij hem gaven. Op zaterdagochtend sliep hij in zijn 
eigen huis rustig in temidden van zijn dierbaren: zijn 
vrouw, dochter, schoonzoon en een foto van Fleur. 
Henk groeide op in een gezin van 6 kinderen op de 
boerderij van zijn ouders te Lemselo. 
Op zijn 19' leerde hij Christien kennen, waarmee hij heel 
gelukkig in 1961 trouwde. Na 14 jaar huwelijk kregen ze 
hun dochter Chantal. Hij was een zeer trotse, lieve en 
zorgzame vader. Hij werkte hard voor zijn gezin, maar 
deed dit altiid met veel olezier. 

Henk werkte als uitvoerder bij een schildersbedrijf. 
Schilderen was zijn passie. Vooral wanneer hij anderen 
kon blij maken en helpen hiermee, dat deed hem goed. 
Hij was een perfectionist in zijn werk. Dat gold ook voor 
zijn tuin.Tuinieren en groente verbouwen in de moestuin 
behoorden ook tot zijn grote hobby. Menig familielid, buren, 
vrienden kregen sla, bloemkool of bloembolletjes van hem 
mee. Hij vond het fijn anderen dit te kunnen geven en 
anderen voort te helpen. Zijn hulpvaardige karakter blijkt 
ook uit het feit dat hij jarenlang vrijwilliger was bij het ' Rode 
Kruis" en collectant in de Mariakerk. Henk kon in en rondom 
het huis genieten, vooral in het voorjaar en in de zomer in 
zijn ' prieeltje". 'Hier ku'j prachtig zitt'n", zei hij dan. Hij 
keek de tuin in en hoorde de vogels fluiten. Trots was hij 
op het krijgen van een schoonzoon en met de komst van 
Fleur was het voor hem compleet. Hij heeft er jammer 
genoeg kort, maar wel ontzettend veel van genoten. Hij 
was een hele trotse opa. Toen hij hoorde dat hij voor de 
tweede keer opa zou worden, zei hij: "Ik kan bijna niet 
wachten tot het zover is". Ergens had hij het vermoeden 
dat hij dit niet meer zou mee maken. 

Lieve Henk, papa en opa, wij zijn je ontzettend 
dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Je 

zult altijd bij ons blijven, in ons hart. 

De vele belangstelling tijdens zijn ziek-zijn was geweldig 
en een enorme steun voor Henk en voor ons de familie. 
Dat heeft ons laten zien dat hij voor velen veel heeft 
betekend. Wij willen iedereen daarvoor hartelijk danken. 

Christien. Chantal. Haico en Fleur 


