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Met liefde en dankbaarheid blijven 

wij denken aan 

Henricus Jotiannes Ganzeboom 

echtgenoot van 
Frederika Gesina Hermina Tijhuis 

Geboren te Zenderen op 21 februari 1931 . 
Overleden te Enschede op 18 oktober 2000. 

Na de plechtige Eucharistieviering in de 
St. Josephkerk te Enschede hebben wij hem op 

23 oktober begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op de Westerbegraafplaats 

te Enschede. 

Harry, papa, je bent waarschijnlijk net zo verrast 
over je plotselinge afscheid als dat wij dat zijn. Je 
zat nog vol mooie ideeën en plannen. Ondanks 
je ziekte reuma, die het je de laatste jaren toch 
aardig lastig heeft gemaakt, klaagde je zelden en 
bleef je vol aandacht voor je gezin en familie. Je 
was vooral een lieve en zorgzame echtgenoot en 
vader. Nooit met heel veel woorden, maar toch 
altijd heel voelbaar aanwezig in het bewaken van 
ons levensgeluk. We hebben veel van je 
geleerd. Je toonde altijd veel belangstelling voor 
onze studies, ons werk en ons leven. 

Je was iemand die overtuigd was van een leven 
na de dood. Je was een diepgelovig man met 
een rotsvast vertrouwen in God. Dit geeft ook 
ons veel steun bij je plotselinge overlijden. 
Veel mensen zullen je herinneren als een eer
lijke, lieve en nuç:htere man met een gezonde 
dosis humor. De goede herinneringen aan jou 
zullen ons helpen, maar we zullen je ook heel 
erg missen. Je betekende zoveel voor ons en we 
hadden nog zoveel met je willen delen. 
Samen met mama genieten van het nieuwe huis, 
samen praten over de kinderen en kleinkinderen, 
genieten van een mooie voetbalwedstrijd, van 
het praten over voetbal, het nieuws, vakantie 
naar Kreta, fietsen met broers en zwagers en het 
oplossen van cryptogrammen. 

Je vertrek was te plotseling, maar we zijn wel erg 
dankbaar voor al die mooie jaren die we samen 
hebben gedeeld. 

Lieve Harry, papa, bedankt. Je zult altijd bij ons 
zijn. 

We willen u hartelijk danken voor uw belangstel
ling en medeleven. 

Rie 
Monique en George 
Kostas, Alexander 
Paul en Brenda 
Rob en Simone 
Julia, Jim 


