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M.\RlA JOll:\l\INA HA''lNK 

H•j wPrd g<boreo Ie Ross11m op 3:> augu&L.ls 
190~ en i~ •oorli• ., van de Sacramcott•n •Ier 
Zieken gestorven op 20 ~~nuari 1981' t•n hl' 
gravl'n op 1,l'I ke1khof te Rossum. 

Z11n lr•en •tonJ In Jien>t •·an Je medemco<. 
B11 d~ Hlr keuzes die Hj moest mJken •> a. 
boerden1 o: liaok, was b11 hem hf't rn~n•t'11Jke 
aspect l•el 1;,i:mktr dan '1f't zakeh1k(' Zor~en 
bl<'vt'n ~•m 111c• be· paard. fll'I onre< l!vurd1g• 
v•1 1 de oorlog ~.{~lt h11 UD den ii1ve ervaren 
•:i ~ .·1 iiee!t .Am noo•t meerlosg"· llen 
Z11 u zorg •·oor de ll!c !emens uit• e llc h door 
\iet opz.,h nemen van al.crle1 tune."· tl11 vor.d 
het \'anul!spr<'kcnd en dank we"rde hJ af. 
B11 het o:itvangen un een onderscht'1d1ng die 
v.rn ~.cm niet iicdde zei hij: .Moeder deze is 
voor u·. hiermee de kerr1 rakend wat mor·der 
voer 'icm betekende en •.,,i: 211 aC'hter l·~m 
<fond. 
VdJPr l·C'll on" ki ,Jercr; ol' i>l1Ze wei; :.aar 
v,,iw1s-··nhr .d 1 dde,ol begeleid en ges11mu-
1","d ..J · "f lrtd1'1~~ tr volgM J1e wegrJz.; w ldrn 

N1 zijn pe11s•·ienering krl'l'g h11 wat weer tijd 
om moeder. kir:dert•n en kleinkiodereo de aan· 
Jacht te geve11 die i IJ zo graag wilde geven. 

H11 het ons vol vcrrrnuwen ons c1grn levto 
i;es!l~'" geven De onderlrnge t'enlleid v lD on~ 
gez n werJ no:.: \'tnterkr duor liet Jarecbnge 
z1"kbd van vader. 
W 1j ónken mol"der voor ~. Jar onmisbare inzet' 

.l1in .evenskra~'it en vt"rtr:1uweo In ons bltjft 
onv· leiddraad In ons leven. 
l >mrmgd door zijn geliefden Is htj in neJ" 
gc;torVl'D. overtuigd dat hiJ God ~lies goed i> 
e11 dat we dka.ir ter.ig1.len. 

[)r Het'r van liet lrven ~.edt hem opgenomen 
1:i Z11n heerli1 kbeid, 

In 1:11n gewocohil:.e ahthe1dsbroel .h>t "<'er 
tl ·u~· geloven wi1. 

Voor uw bel.ing<tdlmg en mrdeleven tti,tens 
fr ziekte en het ovcrhdr:1 v•n m•JD man. onze 

1dcr en opa danl: '' •· tj • tuteh1k 


