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l n dan kbare herinnering aan 

Hendrikus Conradus Sühre 
Hennie 

* 10 juli 1919 t 1 september 2008 

Pa werd geboren aan de Bcrkstraat te Oldenzaal 
als oudste in een gezin ,·an 5 kinderen. 
Na een moeili jke jeugd en c,·eneens een 
moeilijke tijd in de oorlogsjaren ontmoette hij 
Marietje Bccn c. Begin 1949 trouwde hij met 
haar, waarna ze, Pa was inmiddels douanier 

geworden, in Overdinkel een woning betrokken. 
Daar werden hun zoons Ger en Cuus geboren. 
Nauwelijks gewend in (hcrdinkcl, ,·erhuisde het 
gezin naar het YO0r die tijd verre 1\mstcrdam. Pa 
moest als douanier werken o.a. in de han:n. l n 

,\msterdam zag Rita het lc,·cnslicht. 
Na een periode van 12 jaar kwam het gezin weer 
terug op vertrouwde Twentse bodem en wel in 
Enschede. 1 lier werd Ynmnc, de: laatste \'an hun 

4 kinderen geboren. En hier kon Pa beginnen 
aan een rnn 1/.ijn grootste hobby's: het houden 
van dui,-cn. Daar heeft hij met ,·ollc teugen Yan 
genoten. 

Nadat Ma in 1985 plotseling OYerlced, brak er 
voor hem weer een moeilijke tijd aan. l lij stond 
immers alleen in de opvoeding rnn Yvonne. 
Samen met haar keerde hi j terug naar z,jn 
geboorteplaats Oldenzaal. Daar leerde hij, na 
enkele jaren, Truus l\lulder ken nen . Met haar 
heeft hij verscheidene rei:1.en gemaakt, o.a. naar 
zi jn zus Lien in Australië en ,·an vele ,·akantics 
genoten. 
Tor op het laatste moment heeft Truus ,·oor hem 
gezorgd, waan·oor wc haar zeer dankbaar zijn. 
De laatste jaren nam zijn gezondheid wat af, maar 
hij bleef op zijn manier genieten , ·an het le,·en, 
tor hij op 1 september toch nog plotseling overleed. 
Pa kon hard zijn ,·oor anderen, maar ook zeker 

,·oor zichzelf. J let woord klagen kwam niet in 
zijn woordenboek ,·oor. l •:cn man van weinig 
woor<lt:n, humoristisch op zi jn 1nanîcr. 
Wij zijn dankbaar dat hij zolang in ons midden 
mocht :-:ijn. 

\'oor uw mcdcle,·en en belangstelling danken 
WtJ u \"an harte. 

Truus Mulder 
Kinderen en kleinkinderen 

Olden7.aal, september 2008 


