


Een d<tnldxire en blijvende hennnenntt rum 

Henny Gevers 
Echtgenoot van Catrien ter Denge 

Hcnn) v.•rd ~.:twen Ie Lo"tr op 30 JUh l 921 
Op de l.;,ftijJ '.in bO J"IC v.<rdcn LIJD kr.l.;h1en Lmgz.13lll mmder 

en O\erked bij op 4 oklober 2002 llxh 111~ orr.erv.a<hl' thw, 1n de nabijheid \<ID DJD fann
he. 

:\a de Wl\aaitnfil 10 de M.ma Gcboonelerl: te l~;cr op 9 okl"her !00~. hebben DJD fann
helcden hem tbar i.:r ru..ic id-11J op b..1 RK l<d..hof 

Pa "a' """ >t•lk.' J<•ni:<n en Lal dà alujd voor on' bli]'<n. geen franJt of ,.31se ster; bbjf 
ietolha' hotge<!n ""'lllD luj hetlt' ttloofde 1)11 lueld luJ O<•k DJR kinderen en klemklnde
ren ,-oor. dte voor hem alle' botekenden \.Chl•rcn imme" in een genn. dat een tij1.0nder 

heclue familieband had en 111•~ >1.ooch h.:.:ft., h.ol luj lu.:l\an d.;· v.aardè 1<ct<n te v...uderen 

Als 13-J311ge JOngen werd luJ JCUgdhd van een ..00.:rc fam1hcduh, de 1 PKV lhcnn kon lu1 
zijn ziel en i.aligheid kv.1Jl 7.1jn kipp.:n en dul\cn l>:leken•kn alk' voor hem Fr ging 
imme" geen dag VtK•fhiJ of hij""' er wel mee in de weer. Dru hij er versltuid van had 

bleek wd toen luj in 1992 Ul Zwdl:iren Europee~ kampioen werd met zijn dieren. 

Dal hei ruel allijd even gemakkelijk ~ng bleek u11 de vele haantjes die hij rn de loop van 
zijn bewogen leven heeft gehad. Van de mc1.cJ n;i.u l~1•xlvcn1cr, d.i:trna kelner en vanaf 

1%0 in de meelhandel. Uli de 1c..:wij1in~ "'" 600 kipp.:n voor de nul, na <k mrlog, bouwde 
hij uileindehjk een h11..: 1~nd b..'<lnjf op van ro'n 8000 leg.kippen 

Door de vele verandenngcn en "'m' le~en,l;1gcn namen pa en ma tn 1974 -amen met 

hun 1.-1n \.erarrl. l'i.:lic"bcJllJf Koopman over Ouk luer "•llen LIJD "erklu..i 
en muc<kl' dnJvcnclc kr:w.;111 er debel aan d.tl IOI op de~ 'an vandiag iedereen tn Los.er 

weet Yote pocher Geve" b. 

fot LIJD 76-.!< le'<n'J•iar v.a:. luJ lkl' \\Ckebjb op de m.ll'la 1n l.os.~r tn de verl:oopYoagen 
te 'inden. O.t "a.' imme" tiJn lu..i en 11Jn '"'"n. 

Dal inmiddels lijn gewndhcid iu;hlcruil 1ting '""ons allem•utl duidelijk. Hel W<L' dan 
ook voor vader en moeder lanl:,,11,ch. dal t.e mei hel hele genn (kinderen en kleinkinderen) 

muir aan leidmg van hun 50-jang huwelijk gc1.imcnliJ~ """ week mctr Turki.)" kon. 
Ptt genool hier nch1txu.r van. imme" er""" hem niet\ bever d:m LIJD 11<u1>le fmnilie om 

àch heen Ie hebben 
Î<~ ''P de IJJL<te d<ig. van 7lJD leven "a' htJ hiervoor danlcb:iar. 

Toen htJ na een toa LWillC weck 1n het 11elcnhu1' \\O:.:r na.v hut' moc:ht. \\aren 
"1J allemaal opgeluchl. d;~ '"'1.:r ".xr hij on'",.., Ma.v lu1zeU had zich al voorllereid 

op het n.idcrende el!lde Hl) "lldc een ander met IOI bst DJD en zo droe! luJ tOI 
aan het laill\tc mnmenl 7l)D atkle. boev. el htJ boni! v.a:. voor het la:uste <tuk van de reis. 

do• hij ~Ie !<"'UI had 

Toen afi;dopcn 'njdig LIJll Ujd "a' ,clnmcn b..-çft fK>d b.."111 een lijden'"~ b..-..p:unl en h 
htJ malle nr....i to de armen \aR LIJD na.1..ic fanuheleden v;m oru. been~e\!aatl. 

Pa. bedanl:I voor alle befde en wqi Je ""'een e.hlgeno.4. vader en opa zoals tmeen 
nch die "cn>t · alujd rnlcrc'..c in de ander. hegnpvol en In~' Konom een nX>Jbeeld 1n hoe 

te lc\cn. 01.il m.:I JC t.:~cn,i..,en en <•p hel eind c••k 111>g een "xirh:dd in hoc 1e stCl\Cn: 
waál'd1g en b..·nNe111!. 

WiJ 1ullen je 0<~>11 vcrgct.:n 

ëen ltt)lrt l>llJft '"" 

Etn afscl1Pid, ""' p•jn 

Maar Ju.,.n11ermgen blyven 

"" 4'11 Ij hffl fiJ"· 

C'ulnen (~e" l<r Den~e 
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