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Wij zullen jou nooit vergeten 

Harri Hermann Heinrich Zanderink 
echtgenoot van Angela Geertruida Maria Mertens 
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Begraven op woensdag 8 juni 1994 op de 
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Voor uw blijken van medeleven en de laatste eer aan hem 
bewezen, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Juni 1994 

Angela 
Leontine en Gerrit 
Bas en Conny 
Jud!th en Sander 

De Wermerweg 10, 7552 GV Hengelo (Ov.) 

Zijn gezin kwam op de eerste plaats; daar had hij álles voor 
over. Ondanks alle drukte die d!e praktijk met zich meebracht 
probeerde hij toch voor ons ruimte te maken, al was 't 
's avonds laat. Zijn praktijk was zijn lust en zijn leven. Hij heeft 
ons leren omgaan met de lusten en de lasten daarvan. 
Hij heeft er keihard voor gewerkt, tot op 't laatst toe. Hij was 
hard voor zichzelf en verlangde ook veel van zijn directe 
omgeving, alhoewel daar clementie tegenover stond. 
'De praktijk gaat, naast mijn gezin, vóór alles", was zijn 
stelling. Op de dag van de praktiJkovername is hij ingestort. 

Zijn vrienden waren heel belangrijk voor hem. Hij hield van een 
vol huis. Hij stond altijd voor hen klaar, in voor· en tegen
spoed. Ook hebben zij hem enorm geholpen in zijn moeilijke 
tijden, waar hij héél dankbaar voor was. 

Zijn ziekte heeft hij nooit geaccepteerd. Afscheid nemen van 
zijn gezin kon hij niet. Hij had zijn kinderen graag op hun plaats 
willen zien, dit 1s hem niet meer gegund. Blij was hij met hun 
vriendjes en vriendinnetje. Hij genoot van zijn stel. 

Harri, Pa, we zullen je ontzettend missen. We zijn blij dat je 
niet bewust hebt meegemaakt dat je terugging naar God, in 
ons aller bijzijn. 
Wij proberen het vertrouwen wat je in ons had om door te 
gaan, niet te schaden en jouw positieve levensopvatting over 
te nemen. 

Dag Harri, dag Pa. 




