
In dankbare herinnering aan 

Henricus (Henk) Egbertus Grobbee 

Geboren 9 januari 1930 te Kediri (Ned Indië) 

Overleden 17 januari 2015 te Denekamp 

Sinds januari 2014 weduwnaar van Mia Grobbee-Bakker 



Een dorpsdokter in hart en nieren. Begaan, betrokken, 
zorgzaam en dienstbaar. In een paar woorden geeft dit 
het leven weer van Henk Grobbee. Geboren op Java 
waar zijn vader leraar wiskunde was, verhuisde het 
gezin juist voor de oorlog terug naar Nederland, naar 
Kampen waar hij zijn middelbare schooltijd op het 
gemeentelijk Lyceum doorbracht. Hij had, om 
meerdere redenen, het geluk Mia op die school te 
treffen. Het begin van een relatie die meer dan 65 jaar 
zou duren. Zij sleepte hem door de HBS en vervolgens 
doorliepen zij samen de opleiding geneeskunde aan de 
Universiteit Utrecht. Ze trouwden, en kregen hun 
eerste twee kinderen terwijl Henk waarnam in huisarts
praktijken door het hele land. 
Zo ook in Zieuwent waar het hem duidelijk werd dat 
hij zich thuisvoelde, dicht bij de bevolking, met het 
huisartsenvak over de volle breedte op het platteland. 
Juist in die tijd had men in Beltrum het plan opgevat 
om een "eigen" huisarts te zoeken. Het kleine kerkdorp 
werd tot die tijd voorzien vanuit de omgeving. In 1959 
vestigden Henk en Mia zich aldaar om er 36 jaar te 
blijven. De dokter en zijn praktijk, de mensen in 
Beltrum en Henk, zij vergroeiden met elkaar. Na een 
aanvankelijke periode in een noodwoning, verhuisde 
het inmiddels groter wordende gezin naar de 
Haarstraat. Henk kende als het de praktijk betrof geen 
grenzen. Iedereen kon altijd een beroep op hem doen. 
Als het betekende dat er een zoveelste bevalling gedaan 
moest worden, want het was een groeizaam dorp, dan 
werd de geplande vakantie verschoven. 
In huis was lviia de drijvende kracht. Zij zette de koers 
uit, en Henk volgde. 

Zijn hele leven heeft hij haar gesteund en pal naast haar 
gestaan. Ook wanneer de golven van het leven hoog 
waren en het gezin door moeilijke tijden ging 
probeerde hij, soms tegen beter weten in, de plooien 
glad te strijken en de gemoederen te bedaren. In de 
praktijk was hij in zijn element, kon hij zijn eigen pad 
volgen. Het was bij tijden ook zijn vluchtplaats van 
zekerheid en vertrouwen. Het dorp en haar mensen 
waren zijn passie. Zijn betrokkenheid reikte verder dan 
de huisartsen zorg alleen en hij kon genieten van de 
gesprekken over de geschiedenis en andere weder
waardigheden, met de Witte Olifant als blijvende 
herinnering. De laatste jaren van zijn praktijk vielen 
hem zwaar. Zodanig dat hij besloot minder te gaan 
werken. Niet, zoals Mia verwachtte, minder dagen. 
Maar minder, op evenveel dagen. 
In 1995 nam hij afscheid van Beltrum. Maar niet van 
het vak. Vele jaren later kon men voor keuringen nog 
altijd terecht op het nieuwe adres in Groenlo. Met de 
nieuwe fase kreeg hij vrije tijd die direct werd ingevuld 
met allerlei activiteiten. Zo genoot hij van de voor 
kleinkinderen; tijd die hij voor zijn kinderen veel 
minder had gehad. Hij maakte vele prachtige reizen met 
Mia. Hij kreeg tijd om te schilderen, golfen, bridgen. 
Hoe moeilijk was het te aanvaarden dat de ouderdom 
niet alleen vreugde brengt. Hij verloor in toenemende 
mate zijn gezondheid en geheugen, en een jaar geleden 
zijn lviia. Toch bleef hij ook in het verzorgingstehuis de 
positieve, sociale en betrokken man. De dorpsdokter. 

Op 17 januari overleed Henk, rustig en gesterkt door 
het Sacrament der Zieken. Het is goed zo . 


