
Dank voor alle 
goede zorgen 
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In dankbare herinnering aan 

Henk Polko 

Hij werd op 13 februari 1944 te Enter 
geboren en ontving bij de doop de na
men Hendrikus Jacobus Johannes. Na 
een kortstondige ziekte overleed hij 
nog onverwacht, gesterkt door het sa
crament van de zieken op 28 juli 1987. 

Na een gemeenschappelijke Eucharis
tieviering hebben we de 31 e d.a.v. af
scheid van hem genomen en hem te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Enter in het vaste geloof dat ook hij 
geroepen is om eeuwig te leven. 

De mens wikt maar God beschikt. Een 
korte zin, maar geladen van inhoud. 
Wie had gedacht dat we zo snel moes
ten afscheid nemen van Henk. Zeker 
een harde slag voor Trudi, zijn vrouw 
en de kinderen Ewald en Nathalie. 
Menselijker wijze is er alles aan ge
daan, door medische hulp en liefdevol 
bijstaan van vrouw en kinderen, om 
dit leven te behouden. Het mocht niet 
meer baten . Henk had plannen ge- l 

maakt voor een rustige en goede toe
komst, voor een mooie vakantie. Hij 
had zo graag met zijn gezin, met zijn 
vrouw, met wie hij 18 jaar getrouwd 
was en zijn beide kinderen nog een 
rustig leven willen leiden. 
Veel kracht en geloof zal er gevraagd 
worden van Trudi en de kinderen om 
het leed en verlies te dragen. 
Het is voor ons mensen zo moeilijk om 
Gods bedoelingen te begrijpen. Maar 
door ons geloof weten we dat Hij het 
beste voor ons heeft weggelegd. Hij 
zal ook de kracht geven aan zijn lief
hebbende vrouw en kinderen om ver
der te gaan in dit leven. Een mens is 
veilig in Gods handen. 

Voor de vele blijken van medeleven, 
ondervonden na het plotselinge over
lijden van mijn lieve man en zorgzame 
vader, betuigen wij u onze welgemeen
de dank. 

Juli 1987 
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7468 JK Enter 
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Ewald en Nathalie 


