Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ’n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Toon Hermans

Na vele mooie jaren hebben wij afscheid genomen van mijn lieve echtgenoot, onze dierbare vader,
schoonvader en opa. Wij zijn trots en dankbaar voor alles wat hij ons heeft geleerd en nalaat.
Het is goed zo, we zullen je missen…

Henk Banken
Hendrikus Gerardus Antonius Marianus
grondlegger, oud-directeur, ambassadeur en lid Raad van Advies Banken Champignons Group
pater familias
* Batenburg, 8 augustus 1934

Henk wordt vrijdag 12 februari overgebracht naar zijn bedrijf Banken Champignons,
Bijsterhuizen 3130 te Wijchen, waar u welkom bent om persoonlijk afscheid te nemen.
In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij uw bezoek graag voor donderdag
11 februari 12.00 uur aan te melden via een email aan afscheidhenkbanken@gmail.com
U ontvangt een bericht hoe laat u welkom bent.
Henk steunde het Hospice in Wijchen. Graag, in plaats van bloemen, een gift hiervoor.
Collectebussen zijn aanwezig of via IBAN: NL81 RABO 0130 3001 52
t.n.v. Vrienden VPTZ Wijchen.
De crematie zal op zaterdag 13 februari om 10.30 uur in besloten kring plaatsvinden.
U kunt dit afscheid volgen via https://iframe.dacast.com/b/158028/c/575026
U kunt deze link ook aanvragen voor zaterdag via afscheidhenkbanken@gmail.com
Een herinnering aan en/of een foto van Henk kunt u achterlaten op bovengenoemd email adres.
Liever geen bezoek aan huis.

† Nijmegen, 7 februari 2021
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