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Je "~ op 7 ~ll!>tu!> 1918 in lieui-.ent ~ als Ot.kl~te 

va" een 9root. e=t Je a~ at vroe<! ..ui w:rant.Mlo~}:

lieitl, me« dooi' het o.tri!jden van je mot<ler. Je g11113 on 
~ent rwr àe la:jere 5Gl100I en daarna ~je d~ 
l.andliouv.·opleidon<Jen. De Tweede Wereldoorlog v.as een heel 

'"'JriJpende peno<Je in je ~ nog jonge leven. Op de Grebl>~m.i 
het> jt veel k.amerad•n a<:hter moewi laten. Je ging v.men 
bij de land!lcuwvoonichting. Vervolgens werd je gevraagd om 
17&:1rijf!>lelder te worden up een nieuw te 17ouwen pro~ràerij 
in het Duiven!>e Broek. In 19!':0 trouwde je met ma. Na liet 

overlijden van je vader "elll J<:: ook nog voogd O\ler je mindroj8 • 
fi3e brocl'9 en zu~n en dat "as geen gt1113kk<::lijke taal. Al JC 
l>rotrs en ~ ZIJ" je d.lnU'aar voor tia ver5teri<en van de 
famliel>and. Na een moeizame ,;tart op het OO=ritieMjf 17en 

je er in~ om onder JW"' leiding een~ >OOri>telt:I· 
!.>~ te ~I~ Proellioeraen} "De V'ljf Roeden". Maat--
5Ch.a~f: "ll' je 2'ef' ~k<::n. Je vervulk veel 17~tuurlijl:e 
functies o.ii t>fj de AB.T.B. de Zuivelfederatie en de Ra!>ot>ank. 

Voor dot 111Je9 ben je dan ook koninklijk onde=heiden. We heU
t>en onze k1nder1.<1d als "nJk"ervaren. Veel was mogelijk en waar 
er 10 konden eun was er ook .al i;ijd plek voor meer. Iedereen 
was welkom. Henk vertrok in 1971 naar Canada. ome Frank en 
ome ~m 11ctiuma. De overtocht daar naar toe wem &ueJe 
maHel~k<"r. du& d8t wem een nieuwe vakantielie<?temming voor 
jullie. Na jt ~ng ging je met ma in Didam aan de"°"'"'~ 

... onen en later aan de Haagh...eg. Je vrije tijd vulde .ie in o.a. 
met uit5taP-Jes S<lmen met ma naar kinderen en kleinkinderen. 
fa'l'liliei&:len en ken~. Ool. Je ~n was een grote 
hol:ty en Jaar rna.alUn ~ al6 k•nderen ooi: dankl>aar gdmä: 

•311. Je ~t:id liet ~matig te ...en!>Cl OIC: maar door c:le 
liefi:Ja.ole ~van ma,~ ~e 1n;;Ulli1113 en nawirl} 
het nod~ ~k. k ... am ie tr teken6 ..eer tio.enop. Uiteinàeljk 
zojn junie ..eenert1ul!!d naar Dut.en. Ool hier kon je t.nd je draai 

vinden en heb je er met veel plt21er ge...oonrl. J<:: sprak altijd vol 
ti"crth ll\ler je kinderen en noemde on!> jouw team". Je volgde 
de onwkkelingen van de kleinkinderen. ook die uit Canada, op 
de voet. was intens !:>et.rokten en apetroi.e. Ze kwamen dan ook 
graag bij je. En wat ie. het prachtig dat Je de geroorte van je 
achterkleinkind Danialla nog heb mogen me<::maken. Afgelopen 
zomer heli!= v.e met z~n allen JUiie 55·jarig huwel'~ksfee,;t 
mogen vieren. Woe had .:lat nog verwachtl 

Op 10 fel>ruan 2Cü6 is pa~ In zijn ""'1i1113 in Du;.,en. 
Op 15 fel>ruari 2Cü6 ~ we je ~tleid naar y: laatste 
rustpiaat5 op àe ~3fpl33t.6 "t H~jlige Lant te Duiven. 

We hadden nog wel veel laMljl'r van je 1"<1llen genieten. 
Lieve pa t>&:fankt voor alle&! 

We wiflen U bedanken lo001" de fJelangi,r:eillng en /Jet medeleven. 

MJ. N~enhui& - Klein Golde;,.,;jk, 
kin.leren. Ueink1ndemi en achterldeinkind 


