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Juist op een moment dat je liefsten je minder dan 
ooit kunnen missen, moest je je leven ongewild 
loslaten. Dit heeft ons verbijsterd. 

Je was gelukkig, leefde mee met de mensen om je 
heen: bij uitstek met Mirjam, Hella en Luit, maar 
ook met je familie, vrienden, collega's en leer-
1 ingen. Voor je naasten stond je steeds met raad en 
daad klaar. 
In lange nachtelijke uren genoot je van het lezen van 
een goed boek, van luisteren naarde muziek die bij 
je stemming paste, van een goed gesprek, dikke pret 
en een pilsje. 

je kennis en ideeên droeg je graag aan anderen over, 
zonder onbescheiden te zijn, gelardeerd met je 
onvergetelijke humor. In en buiten je werk 
belichaamde je een eeuwenoude stelling van 
Confucius: Wie oude kennis koestert en voortdu
rend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen 
zijn. Met hart en ziel zette je je in voor het onder
wijs. Centraal stond voor jou het wel en wee en de 

menswording van je leerlingen. Ook van je eigen 

kinderen hoopte je dat ze hun talenten ten volle 
zullen ontwikkelen. 

Henk, je was een unieke combinatie van ernst en 
luim. Ondanks je markante verschijning én per
soonlijkheid was je sober en gewoon: 'Dan doo'j 
a gek genog'. In gezelschap was je aanwezig met 
zinvolle bijdragen aan het gesprek, ad rem afgewis
seld met kwinkslagen. 

Achter je soms 'rumoerig' optreden verschool zich 
steeds ook een zoekende, kwetsbare Henk, worste
lend met je geloof, een mens met twijfels - "Doe ik 
het wel goed, Mir?" -, een Henk die gauw spijt had 
van z'n boosheid. Dit maakte dat je openstond 
voor zwakkeren. Je jaarlijkse tocht naar Lourdes 
om vertwijfelden te ondersteunen, getuigt 
daarvan. 

Henk, je energie leek tomeloos. Je leefde je te korte 
leven volop. We zullen je warmte, vriendschap en 
liefde in ons hart en in onze gedachten koesteren! 
Fijn dat je onze vriend was! 

We hopen dat Mirjam, Hella en Luit troost vinden 
bij elkaar, God en de mensen om hen heen én de 
fijne herinneringen aan jou, Henk! 


