
Ter nagedachtenis aan 

Henk Grobben 

Echtgenoot van Francis Grobben • Eilers 
Vader van Matthljn, Daphne en Kim 

Henk werd geboren in Enschede op 
3 augustus 1947. HtJ stierf na een slopende 
Ziekte, die hem b11na 2 jaar In de greep had, 

toch nog zeer onverwacht op 
26 januari 1995. 

Na de Eucharistieviering op 30 januari d.a.v. 
hebben we tiem begeleid naar het 

crematorium in Usselo. 

Henk was een echt fam1hemens. Francis en de 
kinderen gingen hem boven alles. Hoe vaak 
ging hij niet met ze fietsen, het platteland op of 
ging hij met de kinderen naar het voetbal. 
Voorop stond bij hem dat de kinderen het naar 
de zin hadden. 

Henk was een kreatief mens. Muziek vond hij 
prachtig en dan vooral het zelf uitvoeren daar
van. HIJ had een mooie stem en liet die graag 
horen. Dan vierde de gezelligheid hoogtij. En 
gezelligheid, daar ging het bij Henk om. Zowel 
thuis als bij VOGIDO, de voetbalclub, als bij de 
carnavalsvereniging. Ook zijn werk als con
ciërge deed hij altijd met veel plezier. iedere 
morgen stapte hij weer fluitend op de flets. 

Hij had een luisterend oor voor iedereen, 
vooral voor mensen die het moeilijk hadden. 
Dan stond hij ook dag en nacht voor ze klaar. 
Juist toen het hemzelf betrof kon hij zich 
moeilijk uiten. Toen eenmaal bekend was dat 
de ziekte hem in een dodelijke greep had, 
wilde hij er niet meer over praten. H11 wilde 
anderen er niet mee lastig vallen. Hoewel 
iedereen wist dat hij deze ziekte rnet zou 
overleven. is hij toch nog zeer plotseling en 
onverwacht gestorven. 

Wij zijn blij dat wij van zijn aanwezigheid 
hebben mogen genieten. 

Lieve papa, je bent en blijft onze grootste 
vriend. We zullen je missen. 

Matthijn, Daphne, Kim 

Ik ben je dankbaar voor de fijne tijd die we 
samen en met onze kinderen door 

hebben gebracht. 
Francis 

Voor de belangstelling tijdens zijn ziektepe
riode en na zijn overlijden zijn wij jullie zeer 
dankbaar. 

Francis 
Matthijn 
Daphne 
Kim 


