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Wij blijven Henk herinneren als een man met 
een positieve instelling en een groot plichtsbesef. 
"Wat je aan een ander geeft, krijg je ook terug" 
was een gezegde waaraan Henk invulling gaf. 
Verder waren eenvoud, naastenliefde en humor 
kenmerkende karaktereigenschappen. De humor 
die Henk ook gebruikte om zijn gevoelens of 
mening te laten blijken. Zijn gezin kwam altijd op 
de eerste plaats en daarna zijn werk en hobby. 
Nadat hij 3,5 jaar lang zijn militaire dienst had 
vervuld in Indië ontmoette Henk zijn vrouw Annie. 
In het huwelijk met Annie heeft hij ruim 34 jaar lief 
en leed gedeeld en kregen zij hun dochter, Ma~a. 
Later kwamen daar schoonzoon Jos en kleinkind 
Rick bij . Hij heeft zijn vrouw Annie, onvoorwaardelijk 
gesteund en verzorgd tot aan haar dood. 
Daarna heeft hij bij Alie zijn geluk en liefde opnieuw 
gevonden en samen met haar ruim 21 mooie en 
gelukkige jaren gehad. Ook met de kinderen 

van Alie kreeg Henk een sterke en hechte band. 
Henk kon veel vertellen over alles wat hij had 
meegemaakt. Spannende en leuke verhalen. 
Hierin verwoordde hij ook veel van zijn verkregen 
levenswijs-heden. 
Het grootste deel van zijn werkzame leven heeft hij 
in de natuur doorgebracht, als (hoofd)kantonnier in 
dienst bij de provincie Overijssel. Dit werk heeft hij 
altijd met veel plezier gedaan. 
Zijn grote hobby was de natuur. Hij werd 
geboeid door alle planten en dieren in de 
natuur. Het is dan ook niet gek dat hij na zijn 
pensionering zijn tijd besteedde aan de sier- en 
groentetuin en aan zijn vogels in de volière. 
De Beerenburg met de vele kruiden, waarvan hij 
bijna elke avond met plezier èèn of twee glaasjes 
dronk, was zijn middel om toch tot voor kort nog van 
alles te kunnen doen. Henk genoot van alle goede 
en mooie dingen die hem overkwamen. 

Henk, bedankt voor de vele mooie jaren. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Henk, onze vader, 
opa en overgrootvader zijn wij u oprecht dankbaar. 
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