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Henk groeide op, op de ouderlijke boerderij in 
Glane samen met zijn vader en moeder en 
zijn jongere broer Bert en jongere zus Alice. 
In zijn jeugdjaren moest hij samen met zijn 
beste kameraad Hennie op fiets, en later op 
zijn brommer, door weer en wind naar 
Denekamp waar hij op de landbouwschool 
zat. HIJ leerde al gauw Pauline kennen bij Café 
Kothman Na een verkeringstijd van 9 jaar 
zijn ze getrouwd op 27 maart 1981 Kort na 
de geboorte van zijn eerste kind Annette in 
1983 is zijn moeder na een kortstondig ziekbed 
overleden In 1986 werd Vincent geboren. 
Om zijn gezin een fijne plek te bieden had hij 
zelf een huis gebouwd in Glane waar het 
gezin veel gelukkige jaren heeft doorgebracht. Om 
meer tijd met zijn kinderen door te kunnen 
brengen en omdat hij samen met zijn broer de 
boerderij over zou nemen van zijn vader is 
het gezin verhuist naar de ouderlijke 
boerderij De boerderij was zijn lust en leven 

Noabers en familie noemen Henk een 
behulpzame en gulle man Altijd eerst een 
ander en dan pas hijzelf. Tot op het laatst 
ging zijn aandacht uit naar het bedrijf. Tijdens 
zijn ziekte heeft hij zolang als hij kon gewerkt. 
Melken ging op een gegeven moment niet meer 
en dit heeft Vincent toen op zich genomen. 
Hier had hij veel waardering voor. Henk kon 
ontzettend genieten van de schuttersfeesten. 
Dan danste hij met Pauline en genoot van de 
gezelligheid en de muziek. Ook de weekendjes 
weg met Pauline vond hij heerlijk. Voor zijn 
kinderen was hij een zorgzame en lieve vader. 
Hij heeft hen geleerd dat bescheidenheid een 
groot goed is. "Doe maar gewoon dan doe je gek 
genoeg" was zijn motto Lief was hij ook voor 
zijn vrouw Pauline Ze hebben samen veel 
gelukkige jaren beleeft Tijdens Zijn ziekte heeft 
Pauline hem gesteund en liefdevol verzorgd. 
Tot op het laatste moment was hij sterk en lief 
voor iedereen om hem heen. In het bijzijn 
van alle mensen die dichtbij hem stonden 
heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen. Nu is 
hij herenigd met zijn moeder en heeft hij na 
een lang en moedig gevecht eindelijk rust. 

We zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons 
heeft betekend. Pauline 

Annette en Jodi 
Vincent en Cindy 


