
UeveHenk, 

+ Wi hebben een mooie tjd gehad. 

In dankbare herinnering aan 

Henk Hoek 

sinds 6 december 1971 
getrouwd met Klara Hoek • Haverkamp 

Henk werd geboren op 6 december 1945 te Geesteren(DJ 
Op 18 11mi 2003 heeft hij thuis Z!Jll leven aan God terug
gegeven. Tijdens de kerkefijke vienng op 23 juni 2003 
hebben wij afscheid van hem genomen en hem op het 
R.K. kerkhof in de De Lutte te ruste gelegd. 

In het najaar _van 1969 heb ik Henk leren kennen tijdens 
een feestje b11 een \Jl'lendm. Na ruim twee jaar zijn we op 
6 december 1971 [ de verjaardag van Henk) voor de wet 
getro~wd en in sep_tember 1972. na ons kerkelijk 
huwel11k. gaan wonen 1n de Sparstraat. Het huis was met 
hulp van vele vrienden en bekenden naar eigen idee van 
Henk prachtig verbouwd. 
Na enkele jaren wilde Henk als rechtgeaard boerenzoon 
toch graag buiten wonen en verhuisden we naar de 
8entheimerstraat. Hier begon voor ons beiden een 
belangrijke hobby. namelijk het werken met paarden. Om 
deze hobby wat uit te kunnen breiden hebben we 
~rvolgens lange tijd gewoond aan de Tichelweg, maar 
z11n in 1999 toch weer teruggekeerd op 'onze eigen stek' 
aan de Bentheimerstraat. 

Ik heb Henk leren kennen als een veelzijdig, gevoelig en 
sooaal bewogen mens, die het anderen. soms ten koste 
van zichzelf, naar de zin probeerde te maken. 
Henk was verknocht aan de mensen, de prachtige natuur 
en de taal van het Twentse land. 
HiJ heeft ruim 35 jaar met plezier in verschillende functies 
mogen werken bij de Twentsche Courant (Tubantia]. waar 
met name ook de samenwerking en het contact met 
collega's voor hem heel belangrijk waren. 
Daarnaast kon hij intens genieten van zijn hobby's; de 
paardensport, het bestuur van de rijvereniging en het 
beZJg zijn met oude legervoertuigen en tractoren. 
Samen beleefden we veel plezier aan de eenvoudige 
dingen van het leven: samen koffie drinken na het werk, 
het bezig zijn rond het huis en de contacten met buren 
vrienden __ en bekenden. Door Henk kreeg ik er een fijn~ 
familie biJ, waar 1k me van meet af aan thuis voelde. 
Ik ben dankbaar dat ik terug kan lajl:en op een lijk leven 
met Henk, waarin we samen moell1Jkheden hebben over
wonnen er echt voor elkaar konden zijn. 
Intens verdrietig heb ik op 18 juni afscheid moeten ne
men van hem die mij het liefste was. Ik ben dankbaar dat 
hem een langer lijden bespaard is gebleven en hoop met 
Gods hulp kracht te 111nden te leren leven met dit nog niet 
te bevatten verlies. 

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de warme 
belangstelling en steun tijdens de ziekte van Henk en voor 
uw aanwezigheid 1>11 zi1n afscheid. 

Klara Hoek · Haverkamp 
23 juni 2003. 




