
Vaak nen lach, mer ok stil verdreet. 
Troanen "nee" dee kreeg ie nich te zeen. 
Aaltied 'n haand op stekken a-j gungen 
Dat blij ne mooie herinnering. 



In dankbare herinnering aan 

Henk Nijboer 

Geboren 11 juli 1932 te Lonneker. 
Overleden 3 mei 2004 te Boekelo. 

Al op jonge leeftijd werd bij Henk de ziekte 
van Bechterew geconstateerd, een vorm 
van reuma waardoor hij op zijn 32-e jaar al 
volledig werd afgekeurd. 
Dat betekende dat hij een andere 
daginvulling moest vinden. . 
Met zijn liefde voor dieren, voor de tuin en 
met zijn handigheid in klussen lukte dat heel 
goed. .. 
Hoewel hij veel pijn heeft gehad, heeft hij 
zich daar nooit door laten belemmeren. 
Hij bleef in beweging, zijn ziekte was geen 
onderwerp van gesprek. 
We kenden hem als een man die bereid 
was iedereen te helpen, gastvrij , in voor een 
lolletje, maar ook eigenzinnig en niet altijd 
tactvol in zijn uitspraken. 
Een heel andere kant leerden we kennen 
toen onze moeder zeer ernstig ziek werd . 

Hij bleek een prima verpleegkundige te zijn ! 
Hij heeft haar volledig verzorgd op e~n .. 
manier waarover ieder die dat van d1chtb1j 
meemaakte vol lof sprak. 
Na haar overlijden viel hij in een groot gat. 
Toch worstelde hij zich daar weer uit . 
Hij werd steeds vaker geconfronteerd met 
zijn slechte lichamelijke conditie. . 
Steeds weer maakte hij thuis en in de tuin 
aanpassingen waardoor het mogelijk bleef 
om in de Nieuwe Kampweg te blijven 
wonen. 
Daar woonde hij al vanaf zijn huwelijk met 
veel plezier, en hij griezelde van het idee 
dat op te moeten geven voor een 
aangepaste woning. 
Gelukkig is dat hem bespaard gebleven. 
Hij is thuis vredig , in zijn slaap, overleden. 

Voor uw steun en medeleven bij het 
overlijden van onze vader en opa willen wij 
u hartelijk bedanken. 

Elly en Hans, Sonja, Thijs, Frank 
Frans en Anne-Sofie, Tijmen, Juliet 


