


Als dankbare 
herinnering aan 

Henk 
Timmer huis 

echtgenoot van 
Ans Krikhaar 

Hij werd geboren op 16 februari 
1930 in Geesteren en overleed, 
na te zijn voorzien van de 
Laatste Sacramenten, op 19 ok
tober 1999 in Almelo. De gezon
gen uitvaart vond plaats op 
22 oktober 1999 en werd gevolgd 
door de crematie in Usselo. 

Henk is 69 jaar geworden. Hij stond volop in het leven en 
zat nog boordevol met plannen. De laatste maanden ver
slechterde zijn gezondheid en werd hij geplaagd door 
zeer zware hoofdpijn. Pas laat bleek deze veroorzaakt te 
worden door een hersentumor. De gevolgen hiervan heb
ben na een kort ziekbed een einde aan zijn leven gemaakt. 
Geboren en getogen in Geesteren als de middelste van elf 
kinderen is hij na de l.t.s. gaan werken en heeft zich in de 
avonduren bekwaamd tot de technisch vakman die hij 
was. 
Na een korte loopbaan in de textielindustrie en de staats
mijnen heeft hij meer dan 25 jaar voor de klas gestaan 
waar hij met veel rlezier zijn kunde en kennis heeft over
gedragen aan de Jongens van de l.t.s. Hij vond het een 
prachtig vak; het gaf hem voldoening, stof tot praten en 
veel levensvreugde. Met zijn ambachtelijke vaardigheden 
heeft hij zich ook buiten school bij veel mensen verdien
stelijk gemaakt. 

Sport was een belangrijk deel van zijn leven. Hij beoe
fende niet alleen het klootschieten, maar maakte ook zelf 
kloten en heeft ook of bestuurlijk vlak veel betekend 
voor deze sport, zowe nationaal aJs. internationaal. Dit 
heeft ertoe geleid dat hij op zijn 65e verjaardag is gerid
derd in de Orde van Oranje Nassau. Deze blijk van waar
dering heeft diepe indruk op hem gemaakt en met trots 
heeft hij deze koninklijke onderscheiding gedragen. 
In zijn leven is het geloof belangrijk geweest als steun, 
richtsnoer en bron van troost. Sinds 1989 was hij betrok
ken bij de Christoffelparochie, waar hij zich op verschil
lende niveaus verdienstelijk heeft gemaakt. 

In 1958 trouwde hij met Ans. Met liefde en plezier heeft 
hij meer dan 40 jaar zijn leven met haar gedeeld. Samen 
kregen ze 3 dochters: Marja, Ingrid en Astrid; meiden 
waar hij trots op was. 

De laatste jaren hebben een extra dimensie gekregen door 
de geboorte van de kleinkinderen: Nena, Emma en Jesse. 
Hij speelde en knuffelde graag met ze en ook alleen 
oppassen op Emma deed hiJ met iiefde. De laatste maan
den voerde hij regelmatig telefoongesprekken met Nena. 

Hij gaf ons liefde en geborgenheid en we hebben genoten 
van de jaren samen met hem. Met deze fijne hennnerin
gen gaan we zonder hem verder 

Voor'uw gebed en medeleven na het onverwachte overlij
den van mijn lieve man, onze zorgzame papa en opa, dan
ken wij u oprecht. 

Almelo, oktober 1999 
Schuitenstraat 25 

Ans Timrnerhuis-Krikhaar 
Kinderen en kleinkinderen 


