
In dankbare herinnering aan 

Henk Sak 
echtgenoot van 
Annie van der Kuif 

Hij werd op 3 mei 1926 in Millingen a/d Rijn 
geboren. Hij overleed, gesterkt door het sa
crament der zieken, op 9 november 1994 in 
het ziekenhuis "Medisch Spectrum" te 
Enschede. 
We hebben op 14 november afscheid van hem 
genomen in de St. Pancratiuskerk te Haaks
bergen en de samenkomst in het crematorium 
te Usselo. 

Tegen middernacht is hij gestorven. Een on
geneeslijke ziekte heeft gedurende de afge
lopen maanden zijn sterven stap voor stap 
dichterbij gebracht. En toen hij enkele dagen 
geleden in het ziekenhuis werd opgenomen. 
moet hij hebben beseft dat hij niet meer thuis 
zou komen; hij nam afscheid van zijn huis en 
van zijn vogels achter in de tuin . De vogels 
waren, naast het vissen en de sport, zijn 
grootste hobbie sinds hij acht jaar geleden 
door rheuma werd getroffen en moest stoppen 
met zijn werk. Hij klaagde niet over zijn ziekte. 
hoeveel pijn hij ook soms had. Klagen lag 
niet in zijn aard. Zoals het ook niet zijn aard 
was om zichzelf op de vóorgrond te p laatsen. 
Hij sprak niet graag over zichzelf, over zijn 
gevoelens; al zijn aandacht ging u it naar 
andere. Hij was een goed mens, een fi jne 
man voor zijn vrouw en een zorgzame vader 
voor zijn kinderen. En het waren zijn klein
kinderen die hem, zonder onderscheid, veel 
levensvreugde gaven. 

Er zijn vele jaren geweest dat hij het altijd 
druk had; op het bedrijf waar 32 jaar 
werkte en daarnaast op het land. Maar gaande
weg leerde hij genieten. Hij genoot intens van 
de vakanties in het Oostenrijkse bergland, sa
men met zijn vrouw. Ook mocht hij veel 
vreugde beleven aan de ontmoetingen met zijn 
gehandicapte zus Grada. En hij verheugde 
zich op de jaarl ijkse reünie met zijn kame
raden met wie hij gedurende de drie jaren in 
Indonesië samen was. Jaren waarin hij door 
de verschrikkingen in zijn ziel gewond raakte; 
hij kon er alleen met zijn kameraden over 
spreken. 

Bij alle verdriet om het afscheid denken we 
met veel dankbaarheid aan hem terug. Hij 
heeft ons veel gegeven. Hij was een recht
vaardig, trouw en diepgelovig mens. 

We mogen geloven dat hij nu voorgoed Is 
thuisgekomen bij Hem, bij God, op wie hij zijn 
vertrouwen stelde. 

We bedanken allen die ons bij het overlijden 
van mijn zorgzame man en lieve vader en opa 
een blij k van meeleven hebben gegeven. 

Fam. Sak 


