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Henk werd geboren in Weerselo op 28 mei 1920. In 
het bijzijn van zijn vrouw en kinderen is hij op zondag 
26 januari 1997, na het ontvangen van het H. Oliesel , 

overleden. 

Henk, je was afkomstig uit een gezin met veel kinde
ren. Toen je 36 was trouwde je met Annie, met wie je 
de rest van je leven gedeeld hebt. 
16 februari zouden jullie 40 jaar getrouwd zijn, helaas 
mogen we dat niet meemaken. 
Je hebt veel meegemaakt in je leven; mooie en ver
velende dingen. Na een lange diensttijd bij de K.W.F. 
sloten daar plotseling de deuren. 
Je had altijd met plezier je werk gedaan, en het was 
bitter dat dit niet meer nodig was. Een korte, onzeke
re periode volgde, voordat je opnieuw werk vond bij 
de S.W.B., werk waar je weer plezier aan beleefde. 
In die tijd verhuisden we naar de Hasseler Es. 

In 1980 kreeg je een hartaanval. Hiervan ben je goed 
hersteld, het betekende echter toch een stap terug 
voor je in alle opzichten, maar evenals je doofheid 
aanvaardde je deze beperkingen. Enkele jaren hierna 
was voor jou je werk klaar, en kon je met een gerust 
hart stoppen. Intens heb je de laatste jaren van je 
kleinkinderen genoten. 
Ook de auto betekende veel voor je , deze vertroetel
de je. 

Je genoot van de momenten dat je je hele gezin om 
je heen had, maar ook van kleine dingen, zoals een 
voetbalwedstrijd op t.v. , een mooi stuk muziek en de 
natuur. En als jij genoot liet je ons meegenieten. 

Twee weken geleden werd je ziek, en viel je ook nog 
van de trap. Een ziekenhuisopname volgde, en al 
snel werd duidelijk dat je zieker was dan het zich 
eerst liet aanzien. Na opname op de I.C. leefden we 
met je mee tussen hoop en vrees. Je hebt gevoch
ten , maar deze strijd bleek niet te winnen, helaas. 

Henk, Pa, Opa, het is moeilijk om in woorden uit te 
drukken wat je betekende voor ons. De leegte die je 
achterlaat doet zeer. We zullen je positieve levens
houding, je warmte, je onvoorwaardelijke liefde, je 
zorgzaamheid, je inzet voor anderen vreselijk missen 
vanaf nu. De plek in je stoel is leeg. Je hebt je kinde
ren een heel mooi voorbeeld gegeven van het leven. 

Wij herinneren ons jou als een liefdevolle echtgenoot, 
een geweldige vader en een fantastische opa. Je 
stond open voor het leven, met alle dingen die daarbij 
horen, en je bent er mee omgegaan op je eigen, 
mooie manier. 

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven tij
dens de ziekte en na het overlijden van mijn man, on
ze vader en opa zeggen wij u hartelijk dank. 

J.M. Egberink - Steffens 
kinderen en kleinkinderen 


