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H1J werd geboren 1r Enschede op 23 februari 1912. In 1940 
trouwde hij met Henny Bouwhu1s. Uit dit huwelijk werden 
vier kinderen geboren. Henny ging na een langdurig ziek· 
bed van hem heen. Na deze moeilijke periode ontmoette 
h1J Truus Kokkeler. Eindelijk kwam er weer rust en regel
maat in z11n leven en in die van zijn kinderen. Ze trouwden 
op 11 1uh 1956. Uit dit huwenjk werden drie kinderen ge
boren. Hij heeft sa11en met Zijn vrouw, kinderen en klein· 
kinderen genoten van het leven. Temidden van Z1Jn vrouw 
en zijn kinderen is hij thuis 1n z11n eigen omgeving uit ons 
midden heengegaan op zondag 13 december 1998 te 
Hengelo (Ov.). De uitvaartmis werd gehouden op donder
dag 17 december 1998. 

In de oorlogsliJd 1s hij gehuwd. De eerste Jaren waren niet 
gemakkelijk. Zijn gezin was hem alles. De ene zoon na de 
anoer moest leren zwemmen en schaatsen. Op een Sinter
klaasavond kon hij 1eoereen verrassen met een eigenge
maakte stoomlocomot1ef. Hij had gouden handen. Op zon
dag vertrok hij me: het gehele gezin op de flets (nadat er 
diverse banden waren geplakt) naar Enschede waar z11n 
ouders woonden. In de jaren '50 begon zijn vrouw Henny 
meer problemen te krijgen met haar gezondheid. Uiteinde
lijk 1s zij veel te vroeg overleden. Het geZJn bleef ontred
derd achter. Een periode van 1nstab1hte1t brak aan. Met de 
komst van Truus Kokkeler keerde het tiJ. Er werd een nieuw 
begin gemaakt. H11 n1eld van zijn werk en toonde graag de 
door hem getekende constructies. Hij was er trots op om 

groepsleider te z11n bij Oikkers. Een opvallende hennne
nng die alle kinderen aan hem hebben van de oudste tot 
de jongste. was dat ze op de weg van school naar huis pa 
hoopten tegen te komen. Dit betei<ende een lift achter of 
voorop de flets. In zijn spaarzame vrije t1Jd was hij regel
matig bezig met het verbouwen van het huis De construc
ties konden orkanen doorstaan. Toen het huis in de Rudolf
straat af was. vormde het huis aan de Schefferlaan een 
nieuwe uitdaging. Naast zijn eigen verbouwingen, stond 
hij zijn zonen en dochter altijd terzijde met vakkundig ad
vies. De vakanties vormden een belangrijke onderbreking 
van z1Jn dagelijks werk. L'1efst verre reizen naar het buiten· 
1and. ~amperen samen met oom Joop en tante Rie. 
Bergwandelingen. zwemmen 1n een meer, een boek lezen 
bij de tent en badminton spelen met z11n kinderen was het 
liefste wat hij deed. Dat vakantie zijn lust en zijn leven was 
blijkt wel uit het feit dat hij nog op 80-jarige leeftijd samen 
met Truus een reis naar Amerika maakte. Een droom die 
werkelijkheid werd. 
De laatste jaren begon zijn gezondheid hem langzaam in 
de steek te laten. Elk jaar werd het iets minder maar hij 
was altijd opgewekt en bleef belangstelling houden voor 
een ander. Dankbaar z11n we dat we hem zo lang 1n ons 
midden mochten hebben en dat hij nu de rust heeft gevon
den die hij aan het einde van zijn leven wenste. Zijn stoel 
is nu leeg, maar hij blijft voortleven in onze hennnenng. 

W11 willen iedereen bedanken voor de belangstell 1ng en 
deelneming na het overlijden van mijn man en onze vader 
en opa. 
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