Lieve Jantine, Max en Milan,
Enkele dagen na de geboorte van Max kwam Henk bij ons werken. Wij, Hans, Ludwig, Lynn, Marjolein
en Patrice, werkten in die tijd bij Duthler Associates (Hans, de man van Patrice leerde Henk goed
kennen als gezellige collega van Patrice). Dit bedrijf was gespecialiseerd in juridisch en beleidsadvies
op het gebied van IT.
Henk was direct een gezellige, sociale, hard werkende, gastvrije en hartelijke collega en hij was
supertrots op “zijn” Jantine en op zijn pasgeboren kanjer Max (Milan, jij was toen nog niet geboren).
Hij had prachtige verhalen over hoe hij Jantine (het mooiste meisje van het dorp) heeft versierd, over
de voetballer Dennis Bergkamp, over de vismarkt (Ruysvis????), de krabben die de slag van
Normandië hadden overleefd en over de mooie vakanties op Sicilië.
Regelmatig nam Henk voor ons de overbekende Bunschoterkoek mee, die wij dankbaar verorberden.
Ook het gele busje van het Stoepje, heeft voor ons een nieuwe betekenis gekregen.
Henk deed ook onnavolgbare imitaties, zoals jullie ook op de foto’s kunnen zien. Daar moesten wij
natuurlijk enorm om lachen. Henk voorspelde de miljoenen die wij zouden gaan verdienen. Helaas is
dat nooit gebeurd. Dit lag zeker niet aan Henk!!!
Uit zijn dak ging Henk op een van onze uitjes, waar hij op “Sexbomb” van Tom Jones menig
vrouwenhart in de zaal harder deed kloppen. Op het toneel van het Theaterrestaurant had hij een
geweldige tijd. Dansen kon hij erg goed.
Hij was regelmatig een luisterend oor voor zijn collega’s en gaf soms “vaderlijke” adviezen. Hij was
altijd geïnteresseerd hoe het met je ging en was altijd bereid om een helpende hand te bieden.
Henk was ook erg trots op Bunschoten en jullie mooie huis. Wij hebben een rondleiding gekregen
door Bunschoten van hem toen wij op kraamvisite kwamen bij zijn tweede wonder Milan, waar hij
ook apetrots op was. In die tijd waren we allemaal al weg bij Duthler, maar we bleven contact
houden: het was gezellig genoeg. Vol enthousiasme vertelde hij over alle wetenswaardigheden van
Bunschoten en Spakenburg.
Ook ‘zijn’ raceteam van Diago vond Henk fantastisch. Superenthousiast vertelde Henk Hans over de
races (een gedeelde passie van Henk en Hans).
Wij hebben dan ook alleen hele goede herinneringen aan Henk en hij zal altijd in onze harten
blijven!!!!
We vinden het vreselijk dat jullie (en wij) hem zo vroeg moeten missen en we blijven aan jullie
denken.

Heel veel liefs en sterkte van Hans, Ludwig, Lynn, Marjolein en Patrice.

