
Heel bijzonder, heel gewoon, 
gewoon een heel bijzonder mens. 

Henk van der Zande 
echtgenoot van Joke Rolink 

• 13 januari 1935 ÎJ' 15 februari 2002 

Wij hebben afscheid genomen van Henk op 21 februari 
tijdens de viering in de hem zo vertrouwde RK 
Drieëenheidskerk en hem daarna begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Voor uw medeleven en belangstelling danken wij u 
hartelijk. 

Joke van der Zande - Rolink 
Hetty 
Hilde en Tonny 

Martijn, Wouter 
Yvon en René 

Pim 

Mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa is er 
niet meer. Zo plotseling, geen laatste woord , geen 
afscheid en zelfs geen glimlach. Gelukkig is er genoeg, 
genoeg om ons aan jou te herinneren. Je hebt ons 
zoveel gegeven om aan te blijven denken. Om kracht uit 
te putten voor de dagen die komen. Hij was altijd en 
overal zichzelf, zorgzaam, eerlijk, rechtvaardig, nieuws
gierig en met een duidelijke eigen mening die hij dan ook 
venti leerde als hij vond dat dit moest. Grijs kende hij 
niet, alleen met goede argumenten kon zwart nog wel 
eens wit worden. Bij alles wat hij deed stond het samen 
doen voorop, hij was een echte "teamspeler". Sport 
zowel actief als passief beleefde hij met veel emotie, 
gedreven als hij was. Inzet en perfectionisme stonden 
voorop en dat merkte je aan alles wat hij deed. Verveling 
kende hij niet, samen met ma fietsen , wandelen of 
boodschappen doen. Ook tuinieren , schilderen en puz
zelen namen veel tijd in beslag. Hij kwam tijd te kort! 
Veel steun vond hij in zijn geloof. Mede daardoor stond 
hij altijd voor iedereen klaar. Hij was echt een mens 
onder de mensen. Zijn gezin en zijn familie waren hem 
alles. Voor hen was hem niets te veel. Van zijn kleinkin
deren kon hij intens genieten, zij waren zijn lust en zijn 
leven. Ook keek hij uit naar de geboorte van de drieling. 
Waar hij was leefde het. Zijn vrolijkheid en "zijn" humor 
waren bekend bij iedereen. Hij was altijd aanwezig. 

Henk was Henk! 

Pa bedankt voor alles. 


