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Een leven naar zojn eigen motto: doe maar gewoon, 
dan doe 1e al gek genoeg. Een leven waar in hij, 
onterecht, zichzelf wegciJfert en zichzelf ten dienste 
stelt. Maar dat is ook iets dat hem absoluut siert, 
want daardoor heelt hij alle energie aan de zorg van 
ztjn Jo gewijd. Een leven ook met een goede 
gezondheld wanttot voor kort deed hiJ van alles om 
fit te blijven. Jammer genoeg os het laatste hall jaar 
de grote tegenslag gekomen en heeft hij 'de onbe
kende ziekte' zeer moedig gedragen. 
Als PoetJ8 Precoes moet alles perfekt afgewerkt wor· 
den. Daarom zijn wij dankbaar dat we samen met 
hem afscheid van elkaar en van het leven hebben 
kunnen nemen. UrteindeliJk heeft hij de stnjd moeten 
staken en os htj, on het bijzijn van ZiJn Jo 1 Mama, 
rustig en in vrede ingeslapen. 

SAMEN met Jo en de kinderen, ja dat is alles. 
Tijdens het werkzame leven os het er niet altijd van 
gekomen want de zaak is toch wel heel erg belang· 
njk. Maar nadat Wim de zaak voortzet en de verhui· 
zong naar Losser een let! os, doen ze van alles 
samen. Als het maar samen Is! Genleien van en met 
elkaar. Zo gaan ze graag de natuur in, kunnen ze 
uren genoeten in het Haagse Bos in hun zomerhuis
Je, krijgen geen genoeg van het Arboretum on De 
Lutte, gaan ze samen kleren kopen (want ze moeten 
er 'schie,. bijlopen), samen lief en leed delen En 
dat alles on een b<Jna 60 jarige relatie 

Drie kinderen, Wim Joost en Arno. Zes foJne klein· 
kinderen. Allemaal mensen waar hij erg trots op is, 
waarvoor h' alles wil doen. Ziet ook graag dat een 
teder zldl ontwokkelt. AlttJd ook belangstelling. Wil 
iedereen altijd graag verwennen, heeft altijd wel een 
snoepJ8 klaarstaan (zo kan hij er zelf ook één 
nemen, nietwaar?). Is terecht trots op ZtJn onver
wachte talent: schilderen. We mogen nog lang van 
zijn meesterwerken genieten. 

Dne maand heeft h•J uotstekende zorg in het ver· 
pleeghuis Oldenhove in Losser mogen ontvangen. 
Ook daar toont Pa duidelijk dat hiJ niet tot overlast wil 
ZtJn hoewel het verplegend personeel hem alltjd ten 
doensta wil staan. Daarvoor zijn WIJ hen zeer veel 
dank verschuldigd. Geweldig! 

Alles bij elkaar moeten en mogen we niet vergeten 
dat Hennie een goed leven gehad heeft met uotzon
dering van het laatste stukje. Laten we ons allen 
daar aan vasthouden. Dat heeft hij verdiend. Dat is 
ook waar wij samen kracht uit kunnen putten. Het 
wasmooi zo. 

Geweldig dat julJoe er ZtJn en jullie medeleven os een 
geweidoge steun voor ons. Een bevestigoog dat 
Hennle I Pa heel veel mensen aanspreekt. 
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