
In dankbare herinnering aan 

HENT EIKHOLT 

echtgenoot van 
Annie van de Logt 

Geboren op 23 januari 1930 te Groesbeek, 
gestorven op 2 februari 2003 in het Canisius
Wilhelmina-ziekenhuis te Nijmegen. 

Na een lange en afmattende strijd tegen de 
ziekte, die hem meer en meer in de greep 
kreeg en machteloos maakte, is mijn man, 
ons pap en opa, in vrede gestorven, in ons 
midden, nadat we samen rondom hem 
hadden gebeden. Met veel verdriet maar ook 
met grote dankbaarheid denken we aan hem 
terug. 
Ons pap hoorde bij de Horst. Altijd zag je 
hem daar wandelen, fietsen, een praa~e 
maken, fanatiek aanwezig bij DVSG of koffie 
drinken bij een van zijn vele familieleden 
en kennissen of mee feesten met kermis en 
camavaL Pap heeft genoten van het leven, 
zoals het was: van zijn werk in de asfalt, van 
zijn groentetuin, van de bosbessen in 't wald, 
maar vooral van zijn gezin. Pap leefde van en 
voor zijn gezin: voor ons mam met wie hij 
zoveel heeft gedeeld en zij met hem, samen 

46 jaar getrouwd, veel plezier gedeeld en ook 
samen gedragen wat het leven aan schaduw 
bracht, voor zijn kinderen en bijzonder ook 
weer voor zijn kleinkinderen. Hij was altijd 
één en al zorg, tot op het laatst. 
Pap had een vurig karakter, hij kon zich 
enorm opwinden maar was het ook zo weer 
vergeten. Hij was recht door zee, zei de 
dingen, zoals ze bij hem opkwamen, hij was 
eerlijk en bovenal rechtvaardig. Hij was ook 
rondborstig, kon met iedereen overweg, had 
voor iedereen een plekje in zijn hart. Pap was 
ook rusteloos. Vooral de laatste jaren deed het 
hem pijn dat hij alles wat hij mooi en fijn vond 
moest loslaten en uit handen geven. Het deed 
hem pijn dat hij voor zijn verzorging zo afhan
kelijk was van mam. Maar hij was er haar ook 
heel dankbaar voor en wij met hem. 
Hent, echtgenoot, pap en opa bedankt voor 
alles wat je voor ons hebt betekend. We hopen 
en bidden dat God je nu vrede en rust mag 
schenken en je voorgoed thuis mag brengen 
bij allen die je voorgingen en dat ook wij 
elkaar eens weer zullen ontmoeten. 

Uw blijken van medeleven waren voor ons 
een grote steun, hartelijk dank hiervoor. 

Annie Eikholt - van de Logt 
kinderen en kleinkinderen 


