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In dankbare herinnering aan 

Henk Berendsen 
Echtgenoot van Lies Berendsen-Olde Nordkamp 

Hij werd geboren op 12 november 1929 in Dalen en 
overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op 
14 juni 2004 in Enschede. Op 19 juni hebben wij hem, 
na de uitvaartviering in de St. Plechelmuskerk in De 
Lutte, te ruste gelegd op de parochiële begraafplaats. 

Henk, papa en opa heeft als dienstplichtig militair in 
voormalig Nederlands-Indië gediend. Over deze perio
de praatte hij niet al te veel. Hij was lid van de 
Vereniging van Indië Militairen en heeft het Ereteken 
voor Orde en Vrede ontvangen. 
Na diensttijd ging hij aan de slag bij de TET in 
Enschede. In 1956 is hij bij de PTT gaan werken. Eerst 
in Enschede, daarna in De Lutte en vervol~ens in 
Oldenzaal, heeft hij jarenlang plichtsgetrouw zijn werk 
gedaan. In 1990 is hij met de VUT gegaan. 
Bij de TET heeft hij Lies leren kennen met wie hij later 
is getrouwd. Samen kregen ze drie kinderen , Henk, 
Martin en Anita , waarmee ze gelukkig waren, eerst 
aan de Luttermolenweg en later aan de 
Appelvinkstraat in De Lutte. Zij waren 48 jaar getrouwd. 
Door een noodlottig ongeval is Martin, zijn oogappel , 
op 2 januari 1975, op 15 jarige leeftijd overleden. Hier 
heeft hij intens veel verdriet van gehad. 
Hij had verschillende hobby's. Zo hield hij veel van die
ren . Vroeger had hij konijnen, later duiven en ook 
Ankie, de hond van Harm, had een plekje bij hem. 
Auto's voor de fa Wessel ophalen of wegbrengen heeft 
hij jarenlang met veel plezier gedaan . 

Tuinieren en knutselen deed hij ook graag. Vooral de 
laatste jaren op "Kalterkaamp" verbleef hij graag. Eerst 
het werk af maken, daarna in de zon genieten van 
alles wat groeit, bloeit en leeft in de natuur. Hij trok er 
ook graag per fiets op uit. Hij was een echt "buiten
mens". Als vrijwilliger was hij jarenlang chauffeur op de 
buurtbus. Hij was graag onder de mensen. 

Henk, papa en opa was een integer en rechtvaardig 
mens. Hij was gelukkig met de kleine dingen in het 
leven, stelde geen hoge eisen, stond nooit op de voor
grond en accepteerde wat op zijn pad kwam. Nooit 
vragend en nimmer klagend. 

In 2002 werd hij ziek. In beginsel leek het niet ernstig, 
maar gaandeweg veranderde dit en bleek de ziekte 
niet te bestrijden. Lang heeft hij gehoopt dat hij de 
strijd zou kunnen winnen. Hij was realistisch . "Je weet 
dat er een keer een eind aan komt" zei hij , "maar dat 
het op deze manier zou gaan, dat had ik niet gedacht". 
Hij had veel verdriet omdat hij afscheid moest nemen 
van zijn familie om wie hij zo veel gaf. Ook afscheid 
nemen van het leven wat hem zo dierbaar was en wat 
hem naast verdriet ook veel vreugde had geschonken 
deed hem heel veel pijn. 
De laatste tijd was zijn leven lijden geworden. Hij had 
het erg moeilijk, maar droeg zijn ziekte moedig. Met al 
zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet 
kunnen winnen. Zijn overlijden was voor hem een ver
lossing . 

Voor uw betrokkenheid en blijken van medeleven wil
len wij u graag danken. 

Lies Berendsen-Olde Nordkamp 
Henk en Erna, Body/, Ronan 
Anita en Herman, Harm 


