


Eerst is ie wereld groot 
je kunt er reizen tot en met 
maar heel dicht bij de dood 
is hij niet groter als je bed 

maar als het wonder is geschied 
waarop de mensen hopen 
dan gaat als je je ogen sluit 
een nieuwe wereld open 

Harry Heek 

meer dan 48 jaar samen geweest met Lidy Mulder 

•Borne, 28 september 1935 
t Enschede, 17 mei 2006 

Pa is geboren in Borne als derde in de rij van negen kinde
ren Hij was 10 toen de oorlog was afgelopen en ging als 
17 jarige, na de ambachtsschool aan het werk in de 
installatietechniek Een vak wat hij tot aan zijn pensioen met 
hart en ziel heeft uitgevoerd. Door diverse avond
opleidingen en hard werken heeft pa het geschopt tot 
hoofdproductie van Bronswerk, wat later Stork Installatie
techniek werd iedereen die hem kent uit deze periode weet 
dat de donderdagavond heilig voor hem was, meer dan 50 
jaar is pa koorzanger geweest Na 41 diensljaren mocht pa 
op 58 jange leeftijd met de VUT. 
Omdat pa in onze jeugd regelmatig aan het beunhazen 
was, het mocht ons aan niets ontbreken, hield hij als geen 
ander feeling met zijn gezin. Doordat mama hem van alles 
op de hoogte hield zijn de ronde-tafel sessies beroemd en 
berucht De tijd die pa met zijn kinderen doorbracht heeft hij 
gecompenseerd door een fantastische, warme opa te zijn. 
Op 10 mei 2005 werd asbestkanker geconstateerd. Pa 
besloot voor kwaliteit en niet voor medische behandeling 
te gaan. Ondanks d~ doodvonnis was pa, mede door zijn 
hartstochtelijk blije geloof, in staat van zijn resterende tijd te 
genieten. Pa kon niet onthechten, hij hield van het leven. 
Pa genoot van een hapje en een borrel met de mensen die 
hij liefhad. Direct na de diagnose begon hij zijn overlijden 
te organiseren. Pa was een regelaar puur sang. Niet we
tend dat hij nog 53 weken te gaan had. 

Mamma dankt jullie voor het medeleven tijdens deze 
periode. 

Brigitte & Robbert 


