
In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Antonius Zwerink 
Henk 

echtgenoot van Hendrika Vredeveld 

Hij werd geboren op 23 oktober 1920. Na 
voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken over· 

leed hij op 17 november 1996. Zijn Uitvaartdienst 
was in de Mariakerk op 21 november, waarna·wij 

hem begraven hebben op de Westerbegraafplaats. 

Henk Zwertnk was van nature een blij en humoris· 
tisch mens. Hij zat vol met'grappen en kon die ook 
smeuïg aan de man brengen. Zijn lijfspreuk was: 
"Het komt allemaal wel goed". 
Voor zijn vrouw Riki was hij een zorgzame man. 
Samen deelden zij het verdriet van kinderloos zijn 
en samen gaven zij invulling aan hun'leven. Zij had· 
den een grote familie· en kennissenkring. Bij leder 
afscheid was zijn groet: "Aan allemaal de groeten"! 
Henk had een gouden hart en gouden handen. Wat 
zijn ogen zagen, dat maak1en zijn handen. Als tlm· 
merman werkte hij 25 jaar voor een bedrijf. Daarna 
kreeg hij ontslag. Maar Henk zat daar niet mee, al· 
tijd vond hij wel iets om mee bezig te zijn . In de hui· 
zen van de buren, van zijn vele neven en nichten 
was er altijd wel iets te klussen. Hij deed het met 
plezier en zijn vrouw stond er helemaal achter. 

Hij was een mens die hield van kinderen. hij ging er 
mee om of het zijn eigen kinderen waren. 
Emotioneel als hij was rolden de tranen over zijn 
wangen als er ergens weer een baby geboren was. 
Oppassen bij buren en neven en nichten dat deed 
hij graag. Op hun beurt waren zij er als er met hen 
iets aan de hand was. 
Hij was een meester in het vertellen. Streken die hij 
vroeger had uitgehaald zette hij er neer of ze giste· 
ren gebeurd waren en de oorlog, toen hij in 
Duitsland werkte, beleefde hij met zijn levendige 
fantasie iedere keer weer opnieuw. 
Hij was een natuurmens. Samen met zijn vrouw 
zochten ze de mooiste plekjes op. Tot deze zomer 
toe zijn ze er nog op uit geweest. Uren kon hij aan 
de waterkant zitten vissen. Thuis had hij een grote 
volière, maar helaas werd zijn hobby zijn kwaal. 
Stap voor stap werd zijn lichaam gesloopt. Niet 
meer kunnen was voor hem niet mogelijk. Zijn lijf· 
spreuk keerde zich tegen hem, het kwam niet meer 
goed met hem. Na deze voor hem moeilijke weg is 
hij in alle rust van ons heengegaan. Moge hij nu 
vrede vinden bij God in wie hij heel zijn leven ge
loofd heeft, op wie hij heeft vertrouwd en die hij 
heeft gediend met zijn blijde natuur en zijn vele ta· 
lenten. 

En .. ."Aan allemaal de groeten"! 

Voor de vele blijken van meeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man zeg ik U 
hartelijk dank. 

Riki Zwerink · Vredeveld 




