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Dankbaar gedenken wij 

Hendrik Hoge Bavel 

echtgenoot van Aleida Zwerink 

* 18 september 1922 
te losser 

t 22 juli 1997 
te Enschede 

Wij hebben afscheid van Hendrik genomen op 25 
juli in de Sint Antoniuskerk en hem daarna bege
leid naar zijn laatste rustplaats. 

Hendrik was geen man van veel woorden. Hij was 
echter wel een man van z'n woord. Hij deed wat 
hij zei en wat hij deed was ook precies en goed. 
En het liefst ook alles stipt op tijd. 
Hendrik was een doorzetter, niet altijd even 
gemakkelijk voor zichzelf en ook niet altijd voor 
de mensen om hem heen. Hij was echter wel een 
op en top trouw mens. Deze oprechte trouw gold 
niet alleen zijn huisgenoten, maar ook zijn werk 
als schi lder en het verenigingsleven. 
Hendrik probeerde z'n kinderen waarmogelijk 
vooruit te helpen. Je hoefde niets, maar kon je 

eigen keuzes voor de toekomst bepalen. Was je 
echter ergens aan begonnen, dan moest het ook 
afgemaakt worden. Hendrik had een grondige 
hekel aan half werk. 
Hij was een echte muziekliefhebber, maar bo
venal ging zijn hart uit naar de natuur. Een echte 
dierenliefhebber, die zich met succes toelegde op 
het fokken van parkieten. 
De laatste jaren moest hij steeds een stapje terug 
doen. Ziekte en ongemak kruisten zijn weg. 
Steeds meer moest hij leren loslaten van mensen 
en dingen die hem zo dierbaar waren. Hij kon het 
moeilijk uiten, maar het was soms te zien hoeveel 
moeite en pijn hem dit alles deed. Het was voor 
hem soms niet meer om aan te zien. 
Uiteindelijk werd hem van Hogerhand een be
vrijdend woord toegesproken en mocht hij gaan. 
Gaan aan de hand van Moeder Maria, weg van een 
gehavend lichaam, naar een hemels oord van 
Licht en Liefde. 

Moge Hendrik daar nu rust vinden in vrede. 

Voor al uw blij ken van belangstell ing en meele
ven danken w ij u van harte. 

A . Hoge Bavel-Zwerink 
Kinderen en kleinkinderen. 


