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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 
 

 

OVERLIJDEN HENK WOLTERS 

 

Aansluitend op mijn bericht van afgelopen dinsdag kan ik jullie meedelen dat 

Henk op dinsdag, 21 december a.s. om 10.30 uur, wordt gecremeerd in het 

Crematorium te Almelo. 

 

Frauke zal met Henk daar omstreeks 10.00 uur zijn. Zij zou 

het bijzonder fijn vinden als wij als koor een erehaag 

vormen. Daarom worden jullie verzocht, voor zover dat 

mogelijk is, zo tegen 9.50 uur aanwezig te zijn op de 

parkeerplaats van het crematorium aan de Willem de 

Clerckstraat 95 in Almelo. 

Gelet op de Corona maatregelen en het beperkte aantal 

beschikbare plaatsen is het niet de bedoeling dat wij als 

koorleden daarna naar de crematie gaan. 

Vanuit het bestuur zullen Kees en ik wel aanwezig zijn. 

Er wordt voor gezorgd dat er als laatste groet, namens het 

koor, een boeket aanwezig is. 

 

Mocht je behoefte hebben om een herinnering aan of anekdote over Henk te 

plaatsen dan kan dat via erikkorte.nl/condoleren. 

Uiteraard is het sturen van een condoleance-kaart naar Frauke altijd mogelijk. 

 

Wij zullen ons Henk blijven herinneren als een vriendelijk en betrokken koorlid 

met gevoel voor humor. Wij wisten dat hij de laatste tijd meer en meer 

kwetsbaar werd. Daardoor moest hij zich in het gevecht met het Coronavirus 

gewonnen geven.  

Ook vanaf deze plek wensen wij Frauke veel sterkte toe bij het verwerken van 

het verlies van haar Henk. 
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CORONA. 

Gelet op de laatste, door de regering, afgekondigde maatregelen heeft het 

bestuur besloten alle activiteiten van het koor op te schorten tot maandag 7 

februari 2022. Hopelijk is het dan weer mogelijk om vanaf 19.30 uur te 

repeteren. Op die maandag willen we vanaf 20.30 uur een verlate 

Nieuwjaarsborrel presenteren. 

Het vorenstaand houdt in dat ook een optreden op 16 januari 2022 in Nijverdal, 

ter gelegenheid van de 95-ste verjaardag van de weduwe Hofman, niet doorgaat. 

 

 

ZIEKEN. 

Wim Tempert is na een ontsteking aan de aangelegde leiding van lever naar de 

darmen, gepaard gaande met hoge koorts, weer terug na een behandeling van 3 

dagen in het ziekenhuis. Het gaat de goede kant op. Nu een kwestie van 

aansterken. De kweek heeft laten zien dat er geen uitzaaiingen zijn. 

 

Piet van Heteren is alweer bijna de oude. Hij herstelde erg snel van een stevige 

ingreep aan hart en kransslagaders. 

 

 

BESTE WENSEN. 

Het bestuur wenst jullie allemaal, ondanks alle beperkingen, fijne Kerstdagen, 

een gezellige jaarwisseling en een goed, gezond en Coronavrij 2022 toe. 

En probeer gezond te blijven 

 

 

Hartelijke groet, namens het bestuur 

Henk Lubberding 


