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Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
zijn hart heeft voor ons geklopt, 
zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht. 
Hij heeft zijn raak volbracht. 
"Hij rust in vrede." 

In dankbare herinnering aan onze vader en opa 

HENDRIKUS HERMANUS ANTONIUS STOKKINGREEF 

"HEKKERTS HENNIK" 

sedert 20 mei 1996 weduwnaar van 
Mien Oude Geerdink. 

Hij werd geboren te Hertme op 13 juni 1920. Hij overleed 
toch nog onverwachts op 18 februari 2000 op 79-jarige 
leeftijd. Na de gezongen uitvaartdienst in de parochiekerk 
de H. Stephanus hebben we hem bij moeder te ruste 

gelegd op het kerkhof te Hertme op 23 februari 2000. 

Hendrik werd als oudste geboren uit een gezin van zes 
kinderen . De omgeving waar hij opgroeide ,,'n Brook" was, 
zoals hij het zelf altijd noemde, zijn lusten zijn leven. Na een 
doordacht besluit om te bouwen aan de Hertmerweg 7, 
trouwde hij op 13 januari 1951 met Mien Oude Geerdink. 
Samen kregen ze vijf kinderen. 

Na enkele omzwervingen is h ij uiteindelijk beland in de 
elektronica, waar hij zich helemaal voor gaf en zich thuis 
voelde. Overdag bij de firma Muller en 's avonds Jhuis. 
Niets was hem te veel. Een stofzuiger voor de buurt of een 
tv voor een verre vriend. Alles werd gerepareerd in de 

werkplaats. Doordat hij een beetje te veel hooi op de vork 
nam, brak er een moeilijke tijd aan voor Hendrik en Mien. 
Om deze moeilijke tijd te overwinnen en weer een beetje 
op krachten te komen ging Hendrik vissen. Met buren en 
vrienden werden menige vissen op de wal getrokken. Daar 
zat hij in zijn vertrouwde omgeving: de natuur. Na deze 
herstelperiode had hij de smaak te pakken en samen met 
Mien reisde hij dan ook door heel Europa. 
Reizen was mooi, maar thuiskomen ook. Daar lag een stuk 
gezelligheid, samen met de kinderen. En onder het genot 
van een "borreltje met wat suiker" praalle hij dan ook 
honderduit over hun vakantie. 
Later toen de kleinkinderen kwamen werden de diodes en 
weerstanden omgeruild voor de plankjes en de spijkers. De 
garages en poppenwiegjes rolden van de lopende band. 

De laatste jaren waren wat minder. Hij moest zelf eerst een 
ziekte overwinnen, wat veel van zijn lichaam vergde. Later 
moest hij nog een moeilijkere taak volbrengen door zijn 
vrouw Mien naar het kerkhof te brengen. Langzaam kroop 
hij uit dit dal. Hij ging af en toe de buurt in en bij een 
"borreltje met wat suiker" werd menige pittige discussie 
gevoerd. 

Zijn soste verjaardag zou groots gevierd worden . Daar keek 
hij echt naar uit. Het heeft niet zo mogen zijn. 

Wij danken buurt, familie en vrienden van papa voor de 
vele bezoekjes tUdens de afgelopen jaren, die hij erg 
waardeerde. 

Hertme, februari 2000 
Herrmerweg 7 

Kinderen en kleinkinderen 




