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Geboren op 28 april 1949 te Losser. 
Gehuwd op 24 augustus 1973 met Ine Siers. 

Gestorven op 5 april 1999. 

Henk, je was een man die geleerd heeft te knokken 
met de aan je toevertrouwde talenten. Je positieve 
levensinstelling heeft velen tot voorbeeld gediend. 
Je klaagde niet, je wist te genieten van elke dag, van 
elk moment. Je was iemand die liever gaf dan 
ontving. Nooit was je iets te veel, zelfs niet in een 
periode dat je het zéér moeilijk had. 
Henk, je hebt een vak geleerd waar je in je leven veel 
plezier aan hebt beleefd. Jij knutselde graag en liet 
je broers en zus vaak versteld staan over de gele
verde prestaties. Jij had het geduld en de bekwaam
heid om uit gewone alledaagse dingen iets moois te 
maken. 
Voor Ine en de kinderen was niets je teveel. Je kon 
je niet zo gemakkelijk uiten. Je was geen prater, 
maar je was er op momenten dat men je nodig had. 
Voor jou was het leven niet makkelijk. Op je 27e 
openbaarde zich een nierziekte. Op je 36e moest je 
stoppen met werken. Je niet meer kunnen inzetten, 
zoals jij dat wilde, voor je gezin, heeft je pijn gedaan. 

Toen de ziekte verergerde en je moest spoelen gaf 
je opnieuw aan hoe positief je levensinstelling was. 
De niertransplantatie in 1995 gaf je weer nieuwe 
impulsen. Zelfs dacht je weer aan gedeeltelijk te 
gaan werken. 
Henk, je hebt in het leven niet veel kado gekregen. 
Het was knokken, vooral de laatste dagen. 
Wat mooi dat jullie samen in augustus 1998 nog zo 
geweldig het zilveren huwelijksfeest beleefd heb
ben. Graag had je op 28 april je 50e verjaardag met 
Ine, Remko, Maaike, Tim en de familie gevierd. De 
kaarten waren al verstuurd, maar het mocht niet zo 
zijn. 
Henk, je was moedig, je gaf vertrouwen en liefde. 
Je hebt gegeven wat je kon. Je was geweldig. 
Bedankt. 

Papa, 
Je bent en blijft een wereldpap en een echte 

bikkel. 
Wij hebben zóveel van je geleerd. Wij hadden 

nog zoveel méér van je willen leren. 
Maaike, Remko en Tim 

Namens Ine, Remko, Maaike en Tim iedereen 
bedankt voor de belangstelling. 


