
Heer, blijf bij ons 
want het wordt avond. 



T 
Als een dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Hek 
weduwnaar van 

Hermlna Berendina Sanderink 

Hij werd geboren op 14 augustus 1919 te 
Borne. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken is hij op 22 januari 1983 in het Gerar
dus Majella Ziekenhuis te Hengelo (0) in de 
Heer overleden. Op 26 januari d.o.v. is hij te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Delden. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
vader, opa en vriend zeggen wij u hartelijk 
dank. 

De familie 

q!3ze goede vad!3r is nu voorgoed bevrijd van 
z1Jn benauwdheid. Stap voor stap moest hij 
erkennen, dat hij geestelijk nog jong was 
maar dat zijn lichaam niet meer wilde. Voorai 
het laatste Jaar heeft hij het daar moeilijk mee 
gehad. HiJ was anders dan anders. Toe
komstverwachtingen en dromen hielpen 
h~m nog overeind. Hij hoefde-het gelukkig 
met alleen te doen. Zijn dochters, zijn 
schoonzoon en zijn vriendin, met ·wie hij het 
laatste jaar veel lief en leed gedeeld heeft, 
hielpen hem om deze weg te gaan. Tenslotte 
stonden ook zij machteloos. Langzaam maar 
zeker gaf hij zich met Qeloof over aan Gods 
veilige handen, zoals hij dat in zijn leven wel 
vaker had gedaan, ·als hij het moeilijk had 
met zijn gezondheid of met zijn werk en 
vooral ook toen hij plotseling zijn goede lieve 
vrouw moest verliezen . Ze hadden het 
samen mooi, na jaren van ziekte en tegen
slag . Ook voor de kinderen waren dat onver
getelijke jaren in Azelo. Hij was een zorg
zame vader, die zich veel ontzegd heeft voor 
de toekomst van zijn kinderen. Hij leefde 
intens mee met hun studie, hun werk en hun 
belangstellingswereld. Toen moeder er niet 
meer was, werd hij nog zorgzamer. Hij was 
erg blij met zijn schoonzoon en ook met zijn 
kleinkinderen. Als hij eenmaal ja had gezegd, 
dan was hij konskwent en trouw. Zo was hij 
ook in zijn geloof. Wij mogen God dankbaar 
zijn, ~~t wij hem hebben meegemaakt en la
ten WIJ er op vertrouwen, dat God tegen hem 
gezegd heeft: Kom binnen in de vreugde van 
uw Heer. Hij ruste in Vrede. 


