


Henk werd op 2 mei 1954 geboren in Erica, als 4e zoon 
van Geert Berndt en Gretha Berndt-Westen, na hem 
werd er nog een zus geboren. 

->· Hij ging naar de St. Gerardusschool in Erica, na de lage
re school ging hij in Emmen naar de Technische school. 
Ook de militaire dienst kwam voor hem natuurlijk en 
daarna ging hij bij de DOAM werken in Emmen, en 
daarna bij Vugteveen in Nieuw Amsterdam waar hij 26 
jaar als autospuiter werkte. 

Na het overlijden van zijn moeder, kwam Henk bij de 
Shell pomp van Vugteveen te werken, dit heeft hij ge
daan tot hij met zijn longen en een burnout thuis kwam 
te zitten. 
Henk bleef niet stilzitten, hij ging vrijwilligers werk 
doen bij de Blerinck in Emmen en een paar jaar later bij 
de Stege in Coevorden en het eetcafé van het Bastion. 
Dit heeft hij ruim 13 jaar gedaan tot aan zijn 
ziek worden. Begin 2001 ontmoette hij Annelies, die hij 
ook al van de pomp kende en dat kwam tot leuke con
tacten, eind 2001 besloten ze verder te gaan samen, met 
Rianne en Jordy de kinderen van Annelies. 

In 2002 ging Annelies bij Henk op de Korrel wonen en 
een jaar later op Henk zijn vaders verjaardag die tevens 
ook Henks verjaardag is, trouwden ze in de kerk tegen
over Henks geboorte huis. 
In 2005 werd Thomas geboren. Henk had vele hobby's 
zoals computeren, tuinieren en mooie reizen maken de 
laatste reis was naar Kroatië waar hij enorm genoten 
heeft van de zee en de cultuur daar. 
Ook werden iedere dag lange wandelingen op het 
Bargerveen gemaakt. 

Op 4 februari 2016 is Henk opgenomen in het zieken
huis in Emmen met slikproblemen en bleek hij slok
darm kanker te hebben vlakbij de maag, waar hij be
straling en chemo voor kreeg in juni een grote operatie 
waar hij een buismaag kreeg. Enige tijd later bleek dat 
Henk veel uitzaaiingen had en geen lange toekomst 
meer had. Veel voorbereidingen volgden en ook nog 
een uitje met de Stichting Ambulance Wens naar Beek
bergen toe, dit bleek Henk zijn laatste vakantie waar hij 
driedubbel van heeft genoten. 

Op 5 januari vond Henk na de ziekenzalving dat het 
genoeg was en is enige uren later in alle rust overleden. 


