


Een dankbare herinnering aan 

Hein Evers 

Op 17 september 1921 werd papa geboren in Albergen. 
Toen hij 1 1 jaar was overleed zijn moeder. Er brak 
een moeilijke tijd aan voor hel gezin . Het waren de 
crisisjaren . In die tijd hielp hij zijn vader bij het vele 
werk op de boerderij. Papa was l 9 jaar toen de oorlog 
uitbrak. In die jaren werkte hij bij verschillende boeren 
in de omgeving. Zelfs een tijd in de Noordoostpolder. 
Kort na de oorlog trad hij in dienst bij de Heemafin 
Hengelo. En als hij 's avonds thuis op de boerderij 
kwam, was ook daar nog altijd wat te doen . In 1955 
trouwde hij met mama en gingen ze in Hengelo wonen. 
Aanvankelijk bij meneer Leemreize. Maar dat werd 
natuurlijk al snel te kle in toen wij allemaal geboren 
waren. Gelukkig konden ze vier jaar na de aankoop 
van hun woning aan de Bernardstraat daar in 1962 
ook einde! ijk wonen. 
Papa was een zachte man die conflicten vermeed en 
altijd op zoek was naar evenwicht en harmonie . Hier 
deed hij alles voor. Misschien wel eens wat te veel. 
Hij stelde zichzelf zijn hele leven ten dienste van 
anderen . Voor ons deed hij alles. Met mama regelde 
hij onze onvergete lijke vakanties in Ootmarsum . 
Daarnaast kluste hij in huis, timmerde hij voor ons 
bijvoorbee ld een duivenhok en een volière en hielp 
hij ons bij onze ontwikkeling zoveel als hij kon . Ook 

anderen deden nooit vergeefs een beroep op hem . 
Hierdoor was hij eigenlijk altijd druk. Maar nooit te 
druk om met ons over de wezenlijke kanten van het 
leven na te denken . En a ls wij soms wat te druk 
waren, waardoor we ons zelf in de problemen brachten, 
zij hij altijd : ' kalmte kan je redden· Of als het ons 
soms niet meezat, sprak hij de relativerende woorden : 
' het leven is een vallen en opstaan '. En gek genoeg 
hielp dat en kwamen we telkens weer met beide benen 
op de grond . 
De ziekte en het overlijden van mama was voor papa 
een keerpunt in zijn leven. Waar hij altijd had gebouwd 
aan de toekomst, merkte hij dat hij steeds minder kon 
en steeds meer moest loslaten . Afsche id nemen werd 
de rode draad in z ijn leven . Papa verloor zijn zelf~ 
standigheid en raakte steeds meer aangewezen op de 
hulp van anderen . Hij verhuisde naar het verzor
gingstehui s en daarna naar de verpleegafdeling. Deze 
lange periode van aftakeling heeft hem erg verdrietig 
gemaakt en veel pijn gedaan. 
En nu heeft hij ook afscheid genomen van zijn leven 
en van ons. Triest en onvennijdel ijk. Maar wij geloven 
dat hij hienneeook heeft gewonnen. Hij is immers bij 
God en opnieuw bij mama. Een grotere troost is voor 
ons niet denkbaar. 

Wij danken u hartelijk voor uw vriendschap en voor 
de steun die u de laatste tijd aan papa hebt gegeven. 

Kinderen en kleinkinderen 
Hengelo, 28 september 2009 


