
Vol liefde gedenken wij 

Hennie Berendsen 
echtgenoot van Betsie Sprake! 



Vader werd geboren te Lonneker op 9 juli 1918 
en is overleden op 18 juli 1997. 
Op 23 juli 1997 hebben wij tijdens een gezon
gen uitvaart afscheid van hem genomen. 
Vader is begraven op het parochiekerkhof van 
St Jacobus de Meerdere te Lonneker. 

Samen met moeder heeft hij bijna 50 jaar lief en 
leed gedeeld. Zij betekenden alles voor elkaar. 
Er is veel gebeurd in die vijftig jaar. Veel ontzeg
de hij zich om ervoor te zorgen dat het zijn gezin 
aan niets ontbrak. Hij heeft jarenlang een dub
bele baan gehad om ziJn vier kinderen zorgen
loos te laten studeren. In de vrije tijd die hem 
restte was hij graag bezig in de tuin en met zijn 
vogels. Graag betrok hij zijn kinderen bij zijn 
hobby's omdat hij het noodzakelijk vond dat ze 
leerden van en over de natuur. Voor vader en 
moeder was het belangrijk dat de kinderen een 
onbekommerde en gelukkige jeugd zouden heb
ben en daarvoor heeft hij zich ook sterk 
gemaakt. 

Naast zijn gezin was zijn werk zijn grote passie. 
Hij heeft veertig jaar lang aan de katholieke la
gere school in Lonneker gestaan, eerst als 
leerkracht daarna 21 jaar als hoofd. Hij was 
streng maar rechtvaardig. Hij stelde hoge eisen 
aan zichzelf, aan zijn leerlingen en zijn omge
ving. Karakteristiek voor vader was zijn grote 
inzet voor zijn leerlingen. Door zijn grote 
betrokkenheid viel het hem heel zwaar om voor
tijdig afscheid te moeten nemen van het onder
wijs 

Na een leven in goede gezondheid werd hij ziek. 
Geleidelijk aan vloeide de energie uit hem weg, 
zowel geestelijk als lichamelijk. Door moeder is 
hij thuis liefdevol verzorgd tot op het moment 
dat het niet meer kon. Vader had meer verzor
ging nodig. Met pijn in ons hart hebben wij hem 
naar Bruggerbosch moeten brengen waar hij de 
laatste twee maanden van zijn leven doorbracht. 
omringd door professionele hulp en veel warmte 
van het verplegend personeel. Ondanks zijn 
sterke achteruitgang in gezondheid hebben we 
in Bruggerbosch nog veel plezier gehad met 
vader. 

t 
"Veel hadden we nog willen delen maar het was 
ons niet gegeven. Zwaar was jouw lijden, niet 
alleen voor jou maar zeker ook voor ons Het 
was moeilijk om Je te zien strijden met vluchtige 
herinneringen en beelden. Jouw onmacht was 
de onze. Toch bleef één ding overeind staan: 
ONZE LIEFDE hebben we elkaar steeds duide
lijk kunnen maken. Op je goede momenten was 
er ook ruimte voor humor en plezier. Nu ben je 
toch nog te plotseling gestorven. Wij zijn diep 
bedroefd maar ook opgelucht dat jou verder lij
den bespaard is gebleven. Intens dankbaar voor 
alles wat je voor ons betekent, nemen we innig 
afscheid. Je blijft altijd in ons voortbestaan, lieve 
Hennie, lieve vader, lieve opa". 




