


Ter dukbare herinnering no 

HENDRIKUS JOHANNES SANDER 
echtgem.>OI vu 

JOHANNA HENDRIKA MARIA VELD 

Hij werd op 6 februar i 1938 geboreD tt Ambt
Dddn en na een litfdevolle verpleging in htt 
verpleegtthu1s .Het MrulrDbeh• re Almdo. 
overlted h11, voorzien van dt Sa<'ramtnltn •·an 
de Zitkeo, re Almrlo op 29 1uli 1911<> Na tt'n 
gezongn uitvaart hebben WIJ htm op 1 1ugus-
1u1 d~.v. tt ruste gtltjld op htl raroch it'el 
kerkhof tt' Rossum (0 .). 

Zijn ltven wu kort, tt korr our mt'nst'lalkt' 
maatstaven. Maar oiemanJ begrttp beter dan 
Henk, dat God - de Heer van leven en dood -
andere maats1avt11 hantttrt t'D dit dt mens 
niet veel tijd nodig hrt'ft om btttlttnlsvol en 
onvergetelijk te zijn voor andtrtn. 
Henk bezorgde veltn etn dankbare htrinnering. 
omdat hij 11jn vakm1ntch1p mrde In dien•t 
stdde van familie, vrienden en brkcnden. 
Tijdens de velt ziekten In dr familie wu hij 
etnieder tot dudwerkrh1ke aieun. Zo hrth hij 
(samen met Ria} zijn zwager Jan talloze malen 
begeleid op diens moeilijke tochltn nur Utrecht 
en allren Ane weet hot Intens hij van haar 
hield, Haar medelevrn eo dat van vde anderen 
heeft hij zeer gewaardeerd eo hem gesterkt 

ZiJn ziektt manmoedig te dngen Nirmand 
wilde hij met otijn hjden bdasren. Het WH 

7.ijn taak, die moest worden •olbracht. 
Hij wist, dat h1J nier alleen wt rd gtlartn t'n 
daarvoor kon hij e<'ht dan~baar ZIJD. Vooral 
ZIJD vader · en moedt'r, die - ondanks hun hoge 
leeflijd - ht'm regelmarig btzo.·htt'n om lt' 10-

ntn, dat zij 11eeds 1n z11n nab11htld wildt'n 71JD 
Henk hield van htt ltven en hij kon van htt 
vele goeds, dar htt ltvt'n bood. van hartt' gt'
nieren. De jaarli1kse vakanriu. nmtn mtr Ane. 
vormden daarb11 het hoogtt'punl . Hij kon met 
verf kennis sprektn O•tr dt natuur, waarin 
luj graag mocht vtrbhJHn. 
Wij geloven mt'I ht'm , dat her lt'•t'D nkr zal 
eiodigto, maar Vt'randeren en dat hij zal voort
leven, nu Vt'renlgd mei zijn famifit', die hem 
op deu weg ziJn voorgegaan. Daarvan wu hi1 
helemaal overtuigd. zoals hi1 de laautc lijd 
''aak te ktnnen gaf. 
Lieve Ans. 
Niets was je teveel. J11 litt mij geen momtot 
alleen. Httl hartelijk btdanl:t d~arvoor. 
Ht'nk rust nchr. 

Niemand lteft voor zichzelf 
Niemand sterft voor zkh7elf. 

Voor uw belangstelling tn medeleven tijdto~ de 
ziekte van Henk, zeg ik u m11n oprechte dank. 

Ans Sander - Vtld 


