


In dankban: herinnering aan 

Ing. Hennie Stevelink 

echtgenoot ,·an Annie Stcvelink l:lecker-. 

1111 werd ~-.:boren 20 1anuan 1929 
op de hocrdcriJ te Agelo 

Na num 52 jaren die" Ij sanlt',n hebben mogen bélcvcn 
" h•J toch nog omern acht o,erleden l'P 18 juli 2008. 

Wij hebben afscheid van hem genomen na de 
u1tvaanvicnn1,t llp din-.dag 21 JUh ,n de 

\faria Parochie te Enschede 
Waama aan,luuend de cremaueplechtighc id hecll plaak~ 

gevonden te U,selo. 

Henn,e groeide op in een gezin van 8 kinderen. HIJ g, ng in 
J 935 naar de ba,isschool Aan,,lu,tcnd g,ng Henn,e 
,ruderen aan hct C'anncl l .yceum te Oldenzaal. Daarna 
gmg h,., a ls ccri;te Twemenaar studeren aan de H. r .S Le 

Roncnldm De pastoor van de parochie te Oounar-um 
heeft aldaar voor een goed ko,thu" S,:/<lrgd. Waar hij als 
Ingenieur a&tudccnlc. 
ln die 1clfdc periode leerde hij 21Jn Annie ke!Ulen. in café 
"de Ro,cn,.truil.". Op 4 april 1956 gaven \rtoie &-.:1.crs 
en Hcnn,e Stevehnk elkaar het Ja woonl. 
Ie zun toen aan de There,iastraat te Henge lo komen te 
\\onen. daar hebben ze tien Jaar gewoond Daarna zvn ze 
in hun nieu"c hungalo" aan de Metdoorru.traat gnan 
,, .. onen 
Vlak na 'IJ" ,tudic ging I lenoie "erken b1J HollanJ,c 
S,gnaalJf)f)aratcn (Signaal) te Hengelo. 
Ooor "1c hij v<><.>r iets meer dan I jaar "erd uitgezonden 
naar Llm. ZÎJn Annie gmr met hem mee. Daarna" erd luj 

uit~zonden naar Bn:mcn "aar hij -amen met Annoe '.! jaar 
heeft 1.1c"oond Hennoe heeft 21Jn 40 dien,tjaren btJ 
Holland.,e Signaalapparaten vol gemaakt. 
Varof 1.ijn pen,,1oeo i, Hennie al, ,oomtter acucf 
betrokken gewcc>,1 bJJ het r halc, r echmek mu,éum. 
welke later i, opgegaan in het T"ents Techniek mu~eum 
het 111:IM "elke op lh november 2006 hel Jc,en.,locht 
zag. 
rot /Jj n groot,te hobby's behoorden, lieg- en racho
techmek. 
llennte wa, altijd een gmte doooetter, w ost altijd precie, 
wat hij wou. Daarnaa_,t regelde hij a llerrumdc 1;iken voor 
zijn naa,1e familieleden. die 1elf met bij machte waren dat 
zelft.: doen. lltJ was hun grote ,teun en h>è,erlaa1 
Samen lekker u11 eten gaan met Annie o r ,amen met zij n 
famihe. daar kon hij mten:, "an ~,,:nieten Om een 
toespraak te houden llp feestje, en panJJIJes daar draaide 
hij zijn hand niet voor om! Samen met J\ nnic naar hel CSI 
te Gc.:,teren ,ond hij prachtig 
En h,J ,ond het elk Jaar weer een groot reest om met 
familie op 1• kcn,tdag naar het Circus fe, t1\'al te gaan 1c 
Enschede. Om daarna lekker uu eten te gaan daar genoot 
Hermoc onlzéllCnd , an 
De luut,le jaren vond hij het heerlijk om ,oor zijn 
,ogell)c, in de tum te 1110~"'" wr~'èn en nm rondom hct 
huis 1.letne klu')es op te knappen 

Voor u\\ blijl. ,an belang,telling llJden,, 7tJn /k!kte en 
voor hct medeleven na het overhJden van m1J n lieve man. 
ben,~ u oprecht dankbaar 

Annie Stevelink . &ckeri. 
Meidoom,,traal 6 
7552 B.\ te Hengelo 




