21 april 2020, Nederweert

Aan de familie van Henk Cuijpers,

Beste familie,
Graag willen wij jullie condoleren met het veel te vroege verlies van Henk.
Henk kennen wij eigenlijk alleen als wethouder en als vriendelijke man die we regelmatig op de fiets
tegen kwamen. We voelen het wegvallen van Henk echt als het verdwijnen van een goede bekende.
Omdat wij als Link, Leer Iedereen Nederweert Kennen, veel contact hebben met de statushouders in
Nederweert hebben we burgemeester en wethouders bijgaande condoleances aangeboden.
Recht uit het hart, zoals Henk het vast goed gevonden zou hebben. Die blijken van medeleven willen
we ook graag aan jullie geven.

We wensen jullie heel veel sterkte om het verlies van deze grote man te dragen.

Namens statushouders en vrijwilligers van LINK,

Paul Batenburg
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Nederweert, 20 april 2020

Aan burgemeester en wethouders,

Het plotselinge overlijden van Henk Cuijpers was voor de statushouders en de vrijwilligers van Link
grote schok.
Jullie als directe collega’s zullen hem zeker missen. Wij, die Henk voornamelijk als man van de
gemeente kennen zeker ook.
Voor de statushouders was Henk een bekend gezicht. Een man die vaak op belangrijke momenten
heel dichtbij was. En gewoon.
Voor LINK was hij ook de gewone, grote, man van de gemeente.
Toen we het overlijden van Henk lieten weten aan de statushouders hebben we geen grote
woorden gebruikt.
Om hem te plaatsen in zijn werk voor de statushouders meldden we “hij was gewoon GOED”.
Betuigen van medeleven is een participatieaspect wat we hebben uitgelegd zoals hij het fijn
gevonden zou hebben: laat je hart spreken.
Daarom bieden wij jullie de welgemeende blijken van medeleven van statushouders aan. Speciaal
jullie als directe collega’s die de zware taak hebben al die dingen die Henk deed voort te zetten.
Wij wensen jullie daarbij kracht en wijsheid.
De familie van Henk sturen wij deze brief in kopie.

Vrijwilligers van LINK,
Annie de Goeij, Marianne Koenders, Ola Batal, Mouafak Fudda, Paul Batenburg
Iedereen zal den dood proeven, en op den dag der opstanding zult gij
uw loon ontvangen; en hij, die zich ver van het vuur heeft verwijderd
en in het paradijs zal toegelaten worden, zal gelukkig zijn; want het
aardsche leven is bedriegelijk bezit.
Dit is een versje van quraan die zeggen we algemeen op zoals
situaties... Dit heeft Abu Alla gestuurd als deelnemen.
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Vrede voor zijn ziel en onze condoleances voor zijn familie
ﷲ

ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺣﻤﺘﻮ ﻳـ ـ ـ ــﺮﺣﻤﻮ

Ik en Mijn man erg verdrietig voor hem, hij was een goed mens
Van Sahar en Aula

Hoe ongelukkig nieuws dat Hank stier
Ik en Mijn man erg verdrietig voor hem, hij was een goed mens en
hielp ons in Samen Tuin
Vrede voor zijn ziel en onze condoleances voor zijn familie
Ola &samer

Wij zijn verdrietig voor hem, hij was een goede mens.
Vrede voor zijn ziel en onze condoleances en sterkte voor zijn
familie.

Groetjes Familie Sabbah en Suliman.
Ik wens dat hij eindelijk rust gekregen heeft…
En de waarde van zijn goede daden gehaald heb…
Zijn ziel in rust zit
Deze zijn mijn woorden voor de familie van Henk condoleren.
Safa
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Ik heb deze briefe gesgreven
(bijlage persoonlijke brief in envelop)
Familie Alahmad Abo Ali

Gecondoleerd en heel veel sterkte met dit grote verlies voor familie
en kennissen
إﻧﱠ ﺎ
إن

ﻣﺎ وﻟ ـ ـ ـ ــﻪ أﺧﺬ ﻣﺎ
. ﷲ رﺣــﻢ

راﺟﻌ ـ ــﻮن
،

ﻋﻨ ـ ـ ـ ــﺪە
اﻟﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮدوس وأﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻨﻪ ﻟ ـ ـ ـ ــﻪ وﻏﻔ ـ ـ ـ ــﺮ
اﻟﺠﻨ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ، ﷲ ﻋﻈ ــﻢ
.
Talal moree

Gecondoleerd en heel veel sterkte met dit grote verlies voor familie
en kennissen
Talal Moree
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Het was triest nieuws voor ons We kennen hem als een goed mens
en een helper voor iedereen, vreden voor zijn ziel en condoleances
aan zijn familie.
Afaf en Mouaffak

Henk was een geweldig persoon en hielp iedereen, ik sprak meer
dan eens met hem en ik had een foto's met hem
Van harte gecondoleerd en veel sterkte

Lana, Ayman

./.
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