


Met liefde bl:jver WIJ denken aan 

Henk ten Vergert 

Hij werd geboren 19 maart 1961 Dooreen 
noodlo1tlg ongeval overleed hij op 30 januari 1995. 
Wij hebben afscheid van hem genomen t11dens de 

U1tvaartd1enst in de Mariakerk en de 
cremat1ev1enng te Usselo op 2 februari 1995. 

Het IS niet te geloven, maar ineens moeten we 
wennen aan de gedachte dat Henk er niet meer is, 
dat wij zijn stem noo~ meer zullen horen, dat hij 
niet meer langs zal komen, dat hij niet meer zal 
spelen met z11n neefjes en nichtjes. 
Henk was iemand met een gouden hart. H11 stond 
voor iedereen klaar. Hij was een sociaal mens, 
maar één van het soort die altijd eerst aan een 
ander denkt en dan pas aan zichzelf. 
HiJ was gevoelig voor hen die het rnoe1hJk hadden 
en liet hen pas los als ze het weer alleen konden. 
Van nature had hij niet het gemakkehJkste 
karakter. Hij zocht zijn eigen weg in zijn leven, 
maar daardoor kwam hij wel eens in konfhkt met 
ZIJn omgeving Niet iedereen begreep hem! 
Vanaf z11n 17e ,aar werkte Henk b<J "Grolsch". Hij 
maakte daar z11n ontwikkeling door en groeide in 
z11n vak. 
Hij was een ware dierenvriend. De verschoppelin· 
gen in het asiel kregen z11n aandacht en liefde. Hij 
was een echte natuurliefhebber. wandelde graag 
met z11n honden 1n de bossen. 

Henk was een r1eve. fijne oom voor rm. Mart. Ellen 
en Nicole, h11 beschouwde hen als zijn eigen k1nde· 
ren. Droeg hun foto bij zich ,n zijn portemonna1e en 
ze stonden op zijn kast. Ze zullen er moeilijk aan 
wennen dat hij er niet meer Is 
Toen hij 26 Jaar was openbaarde Zich b11 hem sui· 
kerz,ekte. Het was meteen goed mis. Dat kon h11 
niet accepteren. ZiJn leven en z11n toekomst werden 
hierdoor getekend en daar had hij het veel 1aren 
erg moeilijk mee. Met behulp van zijn familie en 
Yolanda, zijn vnendin, zat hij nu op het goede 
spoor. De toekomst kreeg weer wat kleur en dat 
straalde hij uit naar zijn omgeving. En toen in die 
nacht de volgende dwarsligger In zijn kwetsbaar 
bestaan. Een kwestie van enkele seconden De 
rest laat zich raden' 
"Henk bedankt. voor wie Je voor ons bent geweest.· 

Pa, Me, Ria, Jolanda, Henri, Johan, Anieta en mijn 
lieve vriendin, bedankt voor jullie liefde en 

vriendschap. bedankt voor JUiiie zorg, begnp en 
vertrouwM. 

Als Jullie aan m~ denken 
denk dan aan mij met een glimlach. 
Als }vllie in tranen aan mij denken 

dan is het beter dat ik vergeten word • 

Tot wij ons weerzien 
Henk 

Voor uw blijken van meeleven bij het plotseling over
h1den van onze heve Henk, zeggen wij u oprecht 
dank 

Familie l ten Vergert 
en vriendin Yolanda 




