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In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Antonius Zanderink 

echtgenoot van 

Geertruida Antonia Welhuis 

Hij werd geboren op 9 februari 1914 te 
Beuningen en overleed op 1 augustus 1999 
thuis aan de Lossersedijk. 
Op 4 augustus hebben we hem voor het laatst 
in ons midden gehad tijdens de viering van de 
H. Eucharistie in de parochiekerk van de H. 
Plechelmus te De Lutte, waarna we hem heb
ben begraven op het kerkhof aldaar. 

Ruim 'n jaar na het 50 jarig huwelijksfeest is 
Hendrik, mijn man, onze papa en opa vredig 
overleden. Na een moedig gedragen ziekbed 
heeft hij toch van ons allen afscheid kunnen 
nemen. 
"Wat mean ie toch wa nig dat 't !eam altied deur 
geet" waren de woorden van vader. 
Vader, als oudste van een gezin van 9 kinderen 
heeft al vroeg geleerd verantwoordelijkheid te 
dragen en te zorgen voor zijn naasten. 

Zoals moeder weleens zei: "Ik kan mie helemo
al op Hendrik verloat'n." 
Deze waarden van verantwoordelijkheid en 
zorg, maar ook van gerechtigheid en trouw heb 
je ons meegegeven. 
Doordat je in harmonie met de natuur leefde en 
de mensen om je heen in hun waarde liet. had 
je een tevreden en warme uitstraling, welke bij 
andere mensen niet onopgemerkt bleef. 
Je was met weinig tevreden. De natuur was 
alles voor jou. Je hoefde niet op reis. 
In 't Lutterzand kon je je uitleven met de sporen 
van het wild, je wist welk spoor van welk dier 
was. Je was een met de natuur. 
Mede door zijn beroep keek hij met veel belang
stelling naar bomen en alles wat er verder groei
de en bloeide. 
Je hobby's waren tuinieren en kaarten, aan bei
den had je heel veel plezier. De jarenlang weke
lijkse kaartmiddag met je broers was iets waar 
je naar uitkeek. 
De kleinkinderen hebben altijd een speciale 
plaats bij jou gehad. Tot op het laatst toe had je 
plezier aan hun speelsheid en onbevangenheid. 
Je was een kindervriend. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en fijne opa zeggen wij u onze oprechte 
dank 

G.A. Zanderink - Welhuis 
kinderen en kleinkinderen 




