Henk
1929

2021

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig.
Het is op. Zo is het goed.

Een vechter, zoals we van je gewend waren,
tot op het laatste moment.
Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden.
Een man, een vader waar je op kon bouwen,
met een woord waar je op kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dat bepaalde in alles je gezicht.
Zo bescheiden ben je gestorven.

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa
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Er is gelegenheid om ons, in besloten kring, te condoleren op woensdag
24 maart van 19.00 tot 19.30 uur in de Mariakapel van de R.K. Kerk,
Voorstraat 21 in Beesd.
Op donderdag 25 maart om 15.00 uur nemen wij met ons gezin afscheid van
Henk in crematorium ’t Lief in Beesd. In verband met de huidige maatregelen
kunt u helaas daarbij niet aanwezig zijn, maar we nodigen u uit om op dat
moment met ons verbonden te zijn via een livestream. Daarvoor kunt u om
14.55 uur inloggen op de website: www.liveuitzendingen.nl met de code
A27139AB
Als teken van verbondenheid willen wij u vragen om bij aanvang van de dienst
een kaarsje voor Henk aan te steken.
Er is een online herinneringspagina voor Henk geopend op
www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl/gedenkplaats. Daar willen we graag
de condoleances, herinneringen en foto’s bij elkaar brengen om er later een
herinneringsboek van te maken.
Wij zijn de medewerkers van zorgcentrum Ravestein, afdeling De Kom 6,
dankbaar voor alle goede zorgen en aandacht die zij aan hem hebben gegeven.

