
"Er is niets dat moeilijker is, 1
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dan de dingen te aanvaarden zoals ze zijn". 

(foto: Beek in "de Mêu") 
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Henk Gunneman is geboren op 9 februari 1954 àls 
tweede kind van Gerhard en Janny Gunneman. 
Henk heeft één zus waarmee hij een goede band heeft. 

Hij trouwde in 1975 met Mia en ze gingen wonen op 
"Erve De Wacht". Ze kregen twee zonen, Mark en Robert. 
Samen met Mia en kinderen bouwden ze een toekomst 
op. Henk was blij dat de jongens later een eigen leven 
gingen leiden met ieder zijn eigen gezin. Hier genoot hij 
enorm van. 

Door de jaren heen hebben pa en ma veel opgebouwd en 
hard gewerkt. Pa kon zijn ziel, zaligheid en gedrevenheid, 
ondanks zijn lichamelijke beperkingen, in zowel de 
veeteelt, akkerbouw als smederij kwijt. 

Als we als kinderen vroegen hoe het later verder moest 
dan was zijn antwoord: "Maak oe daar gin zorg' n ouwer, 
all'ns is veur mekaar en geniet van't leaven met de 
keender". 

Pa kon zeer genieten van "de Mêu", of het nu tijdens het 
land bewerken was of tijdens de jacht. Ook de restauratie 
van zijn Lanz Bulldog en de daarbij behorende ritten naar 
de oldtimerdagen waren zijn grote hobby's. 

iedereen kon op Henk een beroep doen voor raad en 
daad. Zijn grote technische kennis stelde hij belangeloos 
beschikbaar en deed dit dan ook graag. Henk had altijd 
een oplossing of een advies. Hij heeft in zijn leven 
meerdere bestuurlijke functies bekleed en deed dit als 
vrijwilliger met veel plezier. 

Het afgelopen jaar heeft pa veel energie gestoken in de 
nieuwbouw van "de Kleine Wacht", het huis naast de 
boerderij. Dit was zijn project en pa genoot van het 
resultaat. Met de komst van Robert, Marloes en hun 
kinderen waren we op het erf weer samen. Helaas heeft 
pa hier maar drie dagen van kunnen genieten. 

Mia heeft ter gelegenheid van Henk zijn zestigste 
verjaardag, vorig weekend, als cadeau een bezoek aan 
het theaterstuk "Soldaat van Oranje" gegeven. Het is voor 
Mia fijn om hierop terug te kunnen kijken. 

Dit afscheid is veel, veel te vroeg ...... . 

We willen u bedanken voor uw komst en medeleven. 

Mia 
Mark & Yvonne, 

Jaimy, Dannick, Elke, Hidde en Eef 
Robert & Marloes, 

Jesper, Karlijn en Ties 
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