
In alle stilte ben je weggegaan, 
maar je blijft in ons verder leven. 



In dankbare herinnering aan 

Henk van Tongeren 

echtgenoot van Gine Gortemaker 

Hij werd geboren op 23 februari 1953 te 
Almelo en overleed in Frankrijk op 31 juli 
1994. Wij hebben afscheid van hem geno
men tijdens een Eucharistieviering in de 
St. Willibrordkerk te Almelo. Daarna hebben 
we hem begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

Reeds op jeugdige leeftijd werd Henk ge
vangen door de passie van het beroep van 
vrachtwagenchauffeur. Waarschijnlijk ook 
wel omdat dit het beroep van zijn (veel te 
vroeg overleden) vader was. 
Hoewel Henk door de aard van zijn werk
zaamheden niet veel thuis was, werden 
deze momenten van samenzijn intensief be
leefd en genoot hij van het gezelschap van 
zijn gezin, familie en zijn vrienden. 
Zittend in zijn stoel naast de haard met een 
sigaretje aan kon hij zo zijn accu weer opla
den. Henk deed zijn werk met veel plezier. 
Hij was een rustig en accuraat chauffeur die 
door heel Europa zijn lading vervoerde. 
Nooit werd tevergeefs een beroep op hem 

gedaan wanneer men om zijn hulp verlegen 
zat. Zo ook in het laatste weekend van juli 
1994. Wat een routineklus leek, even op en 
neer naar Tours in Frankrijk, zou een dra
matisch einde krijgen . Bij een ongeval werd 
Henk uit zijn vrachtwagen geslingerd en 
overleed ter plaatse. Dat zijn zoon Marten , 
die hem op deze reis vergezelde, zonder 
enig letsel bleef is bijna onvoorstelbaar. 
Hoewel Henk geen sterke gezondheid 
bezat hadden we niet verwacht dat we zo 
abrupt en op deze manier afscheid van hem 
moesten nemen. De weg van het leven is 
soms korter dan we denken. Zijn liefde
volle aanwezigheid is nu een verdrietige af
wezigheid . Rust in vrede! 

Voor uw medeleven na het overlijden en bij 
de uitvaart van mijn man en mijn papa zijn 
wij u erg dankbaar. 

Gine van Tongeren-Gortemaker 
en Marten 


