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Hij werd geboren op 9 mei 1925 te Olden
zaal. Op 30 mei 1990 is hij overleden te 
Oldenzaal. Biddend hebben wij op 2 juni 
afscheid van hem genomen in de H. Anto
niuskerk te Oldenzaal en hem daarna ter 
ruste gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Te vroeg heb ik afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man. Maar tegelijk troost het mij 
dat hij nu verlost is van een ziekte die letter
lijk en figuurlijk zijn krachten sloopte. 
Een ziekte overigens die hij moedig, zonder 
klacht, heeft gedragen. Zo was hij nu een
maal. Een man van weinig woorden die alles 
voor zichzelf verwerkte in stilte. 

H1J was een goede man. In ons 37 jarig hu· 
weliJksleven hebben wij lief en leed gedeeld. 
HiJ was altiJd opgewekt, nooit chagerijnig. 

En iedereen kon ook altijd een beroep op 
hem doen. Want hij stond altijd voor je klaar. 
Niet om daardoor op de voorgrond te 
komen. Integendeel, hij werkte liever in alle 
bescheidenheid achter de schermen. Hij heeft 
op die wijze veel voor het verenigingsleven, 
m.n. voor de carnavalsvereniging "de Oele
wappers·. betekend. Het is dan ook niet voor 
niets dat hij vele vrienden had. Ook kende 
hij een grote voorliefde voor de natuur die hij 
graag wandelend of per scooter doorkruiste. 
Hij heeft helaas geen tijd gekregen om daar 
tijdens een welverdiend pensioen nog langer 
van te genieten. 

Lieve Henk. hoe verdrietig ik ook ben, ik ben 
je tevens dankbaar voor alle zorg en liefde. 
Ik zal je missen. Moge God jou opnemen in 
ZiJn eeuwige vrede en moge Hij mij de kracht 
geven om jouw verlies te kunnen dragen. 

Voo~ uw blijken van medeleven en belang
stelhng na het overlijden van mijn lieve man 
zeg ik U hartehJk dank. 

Betsie Visscher 


