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Niemand staat stil bij hel woord "samen 

Maar het is een groor gemis 
Als samen uil je leven verdwenen is. 

Henk ten Tusscher 
Echtgenoot van Marietje Koertshuis 

Henk komt uit een gezin van 5 kinderen en 
bracht zijn jeugd door in Borne. Op 14-jarige 
leeftijd ging hij het schildersvak in , iets wat hij 
z' n hele leven met lietèle gedaan heeft. Op de 
fiets ging hij naar zijn werk, later met z'n grote 
passie , de motor. Menig ki lometer heeft pa op 
de motor afgelegd. Eerst all een en later samen 
met ma. 

In 1961 zij n ze getrouwd. Zijn 4 kinderen waren 
zijn lust en z ijn leven. In het weekend maakte hij 
veel tijd vrij voor zijn gezin . Ze gingen vaak naar 
kennissen in Amsterdam en Tilburg. Ook de va
kanties in Duitsland, het gaan naar het voor hem 
bekende, waren zeer kenmerkend. 
Ook de kleinkinderen waren zeer belangrijk voor 
hem. Als ze bij opa waren, was hij onvermoeibaar. 

Pa had een grote liefde voor duiven. In de eerste 
jaren deed hij dit samen met zijn zoon. Met 
name aan de lange vluc hten deed hij mee. Menig 
liefllebber kwam dan op bezoek, wat de nodige 
gezelligheid met zich meebracht. 

Over een aantal zaken had hij een uitgesproken 
mening die hij door niemand uit zijn hoofd liet 
praten. Dit was voor zijn omgeving niet altijd 
makkelijk om dit te accepteren. 

Hij had er een hekel aan om a \leen te z ijn. A Is 
ma even weg was, ging hij ook weg. Of naar een 
van z' n dochters of naar andere bekenden. Da
gen was hij in de schu ur aan het werk, a ls ma 
maar in huis was. Of het nu naar de kapper, 
dokter, bakker of naar het duivengebouw was, 
altijd gingen ze samen 'op pad'. 

Pa, je was er voor ons. 
.Ie was er voor anderen. 

We zull en je missen. 

Marietje 
kinderen en 
kleinkinderen 


