


Je wilde zo graag bij ons blijven. 
Je vocht ervoor zolang je kon. 

Maar deze strijd kon je niet winnen. 
Voor ons blijft slechts de vraag 'Waarom?" 

In dankbaarheid en met liefde 
denken wij terug aan 

HENDRIK VAN DER TUIN 

echtgenoot van Johanna Hooijmaijers. 

Geboren op 4 mei 1930 
te Buitenzorg (Indonesië). 

Overleden op 6 september 1999 te Enschede. 

Na de uitvaartdienst in de St. Pauluskerk te 
Enschede op 10 september 1999 hebben wij 

hem te ruste gelegd op de Westerbegraafplaats 
te Enschede. 

Hendrik was een man van weinig woorden, maar 
met een gouden hart. Hij vroeg weinig voor zich
zelf maar gaf des te meer aan z~n gezin. 
Het verlies van hun zoon Andre, op de jeugdige 
leeftijd van 12 jaar, heeft voor altijd een litteken 
achter gelaten in de harten van vader en moeder 
van der Tuin. Samen hebben ze gebeden en ge
huild om dit verlies, maar samen zijn ze ook 
weer sterk geworden, mede dankzij Heddy en 
Henk en vooral de kleinkinderen Maikel en Ro
bert. De trots van opa. 

De vrije tijd vu lde Hendrik graag met biljarten en 
vissen, maar ook om samen met Jo uit te gaan. 
In 1994 zijn ze terug geweest naar hun geboorte
land Indonesië. Dat heeft hen goed gedaan. Ze 
bezochten daar de graven van wederzijdse ou
ders en dat was altijd al een stille wens. 
Vandaag zullen wij aan het graf staan van Hen
drik van der Tuin, die sinds 1963 gelukkig ge
trouwd is çieweest met Jo Hooijmaijers. 
Dit afscheid doet pijn, maar roept ook veel dank
bare herinneringen op. Vooral dankbaar dat hij 
thuis mocht sterven, tot het laatst verzorgd door 
zijn vrouw. 
Zijn laatst woorden zouden dan ook zeker als 
volgt zijn: 

Lieve Jo, 
We hebben zoveel fijne herinneringen aan 
onze vele jaren van samenzijn. 
We hebben samen gehuild en gelachen. 
Herinner je je dat vooral in sombere dagen. 
Dank voor je zorg en liefde 

Hendrik 

Hendrik zal als een diepgelovig mens 
in onze harten blijven voortleven. 

Neem dit plaatje mee als herinnering aan hem en 
als dank voor uw meeleven tijdens zijn ziekte en 
uw meegaan op zijn laatste gang op aarde. 

J. van der Tuin - Hooijmaijers 
Heddy en Henk 
Maikel 
Robert 


