
rn dankbare herinnering aan 

Hendrikus Bernardus Antonius 
van der Zwaan 
echtgenoot van 

Gerda Bernarda Afexia Groothuis 

Hij werd geboren te Enschede op 
8 april 1931. Door het Sakrament van 

de Doop werd hij opgenomen in de 
gemeenschap van Christus. 

Hij stierf te Enschede op 
21 augustus 1989. 

t 
Henk heeft alle kanten van het leven 
leren kennen. - Zijn plez~er en zijn 
idealen vond hij vooraf in zijn werk. 
Met alle energie die in hem was, pro
beerde hij het bedrijf waar hij werkte, 
vooruit te helpen. ,Zijn gevoel voor 
verantwoordelijkheid was groot. 
Maar zijn dromen werden geen werke
lijkheid. Bovendien had hij een kwets
bare gezondheid. Teleurstellingen kon 
hij moeilijk verwerken. Het vief hem 
soms zo zwaar, dat hel hem teveel 
werd : dan zag hij het niet meer 
zitten. Zeker toen hij niet meer kon 

werken, worste!de hij met de zin van 
zijn bestaan. Die momenten waren niet 
gemakkelijk. voor hem, maar ook niet 
voor degenen, die het leven met hem 
deelden. Hij was iemand die niet met 
zijn gevoelens te koop liep. Het was 
dan ook moeilijk te raden, wat er in 
zijn hart omging. 

Het laatste jaar wisten we, dat het 
einde steeds nader bij zou komen. 

Praten kon niet meer: een gebaar of 
een geschreven woord moesten dui
delijk maken wat hij wi lde of voelde. 
Hij werd afhankelijk van de zorg van 
zijn vrouw, kinderen en anderen. 

Daardoor kon zijn wens om tot het 
einde toe thuis te blijven in vervulling 
gaan. Daar was hij dankbaar voor. 

Hij heeft gevochten voor het leven. 
Soms tobben mensen tegen het leven 
aan tot het niet meer kan. 

We weten, dat hij bij alles, wat hem 
overkwam, bleef geloven in het leven. 
Dat geloof beleefde hij op zijn eigen 
manier. Als jongen werd hij al lid van 
het koor van de Mariakerk en dat 
bleef hij heel zijn leven. Hij zal zeker 
ook de laatste tijd veel in stilte hebben 



gebeden. Want zijn vertrouwen in de 
God van het leven was groot. Wij zijn 
er dan ook van overtulgd, dat hij nu 
in Gods Woning is, waar ruimte is 
voor velen. In dat geloof hebben wij 
afscheid van hem genomen op 24 au
gustus en z'n lichaam hebben wij prijs
gegeven aan het vuur van het crema
torium in Usselo. 

Dat hij mag leven in de Vrede van 
de Heer. 

Dank U wel, dat U aan ons gedacht 
hebt tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man en onze 
fijne vader. 

FAMILIE VAN DER ZWAAN 

FRANCISCUS '2 MONDIAl 




