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Dierbare herinnering aan 

Henk Voshaar 
echtgenoot van Marietje Koopman 

Hij werd op 9 jul i 1928 te Geesteren geboren. 
Na voorzien te zijn geweest van het Sacrament 
der Zieken, overleed hij op 30 januari 1997 in 
het "Twenteborg" Ziekenhuis te Almelo. 
Na een gezongen uitvaartviering op 4 februari 
in de parochiekerk van de H. Pancratius te 
Tubbergen, hebben wij hem aldaar op het 
parochiekerkhof te rusten gelegd. 

Alhoewel zijn gezondheid de laatste jaren te 
wensen overliet, hadden wij zijn sterven niet zo 
snel verwacht. 
Met elkaar delen wij een intens verdriet, maar 
kijken in dankbaarheid op zijn leven terug. Pa 
heeft zich altijd hard ingezet voor het gezin, na 
zijn dagelijks werk bij de gemeente Tubbergen 
ging hij met veel plezier nog enkele uren wer
ken in de moestuin. Hij kon genieten van de 
kleine gebeurtenissen in de natuur en obser
veerde dingen die ons anders waren ontgaan. 

De nestkastjes, de jonge vogeltjes die uitvlo
gen hield hij van dag tot dag in de gaten. 
Door zijn werk kende hij bijna alle straten en 
wegen van onze gemeente, maar ook veel men
sen bij naam en toenaam. Pa bleef het liefste 
thuis, maar vond het gezellig als mensen bij hem 
kwamen. Gelukkig heeft hij nog een aantal ja
ren kunnen genieten van de V.U.T., hij beleefde 
veel plezier aan het feit dat hij niet meer moest 
maar mocht werken. Alles had bij pa zijn vaste 
regelmaat; hij had zo zijn eigen taak in en om 
het huis, zoals het schillen van de aardappels. 
Het geloof was voor hem belangrijk en heeft 
hem vaak kracht naar kruis gegeven. 

Henk, Pa: bedankt! Rust in vrede. 

Voor alle blijken van belangstell ing tijdens de 
ziekte en na het onverwachtse heengaan van 
mijn lieve man en onze zorgzame vader, zeg
gen wij u oprecht dank. 

M.G. Voshaar-Koopman 
en kinderen 

Tubbergen, 4 februari 1997 
7651 BS, Bruno van Ommenstraat 50 




