
Ter dankbare herinnering aan 

HERMANUS HENDRIKUS ANT. GEISINK 
echtgenoot van 

GEERl RUIDA JOHANNA AVESKAMP 

Hij werd qeboren re Denekamp 6 mei 1903 
en i' in de vreoe van Christus overleden 
te Oldenzaal. 29 mei 19i6. Hij werd be
graven op het r k. l\erkhof re Denekamp. 
2 juni 19i6 

Na een welbesteed leven iç zijn levenseinde 
gekomen. \OI gelovig \errrouwen dat God 
de Heer van leven en dood ook tot h<'m 
zal zeqqen ; Goede en getrouwe dienaar. 
ga binn.-n in de vreugde van de Heer. Hij 
was een man die zich in dienst srelde VéJn 

1un gezin en zijn werk Hij leefde in vriend
schap met God en de mensen . ZiJn een
voud en got-dheid zijn de onderpanden 
die hij heeft nagelaten aan 1ijn dierbaren. 
Met dankbaarheid denken we terug aan 
deze goede mens. die altijd be1iq was en 
klaar stond om de ander te helpen. Hij 
hield van de natuur en was een blij en ge
lukkig mens. M;iar bovenal was hij een 
liefdevolle echtgenoot en een zorgzame 
vader. Hij heeft zijn levensopdracht vol
bracht in liefde en zorg voor de zijnen. 
Ondanks dit verlies en het gemis van hem 
zijn we dankbaar voor zijn leven temidden 
van ons. 1ijn voorbeeld en goedheid voor 
ons allen. 

Mijn dierbare vrouw. ik dank je voor alle 
liefde en zorg voor mij tot de laatste dag 
van mijn leven. Mijn kinderen. familie en 
vrienden dank ik voor alle goedheid en 
vriendschap. Het moge u allen goed gaan 
en blijft moeder mer uw zorg omringen . 
Ik ben van u heengegaan. maM bewa.ut 
mij in uw gebed en herinnering . 

Heer. geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming ondervonden na 
het O\'erlJjden van mijn beminde echt
genoot en onze zorgzame vader. be
huwdvader en opa betuigen wij u 

onze harteluke dank. 

FAMILIE GEISINK 

DENEKAMP. juni 1976 
Brandlichterweg 53 

J. Benneker - Koster - Denekamp 


