
• Veel heb je ons gegeven 
Veel heb je voor ons betekend 

Nu uit ons leven verdreven 
Blijf je in onze harten leven 

Hendrikus Antonius Hannink 

* 1 juni 1932 t 10 augustus 2008 

Hij is thuis, na gesterkt te zijn door het Heilige 
Sacrament der Zieken, in zijn vertrouwde omgeving 
overleden. Na een plechtige uitvaartviering is hij 
begraven op het kerkhof te Deurningen. 

Pa groeide op in een gezin van 7 kinderen. Hij 
ging naar het Carmel College te Oldenzaal, hij 
wilde veearts worden. Toen hij Ma leerde kennen 
ging zijn hart toch uit naar de boerderij. 

Ze trouwden op 26 september 1957 en kregen 5 
kinderen en 8 kleinkinderen. 
Pa leefde met heel zijn hart voor de boerderij . Hij zei 
wel eens: "Ik werk net zo lang tot een van mijn 
kleinkinderen het kan". Pa had veel interesse voor 
zijn kinderen en kleinkinderen. Hij bleef graag op de 
hoogte van hun sport- en schoolprestaties en zei 
vaak: "Ik had dit nog zo graag jaren willen volgen". 
Pa en Ma gingen jaarlijks met vrienden op vakantie, 
samen hebben ze hier altijd intens van genoten. 
Vorig jaar hebben ze nog hun 50-jarig huwelijksfeest 
gevierd. Ter gelegenheid hiervan zijn we met zijn 
allen een weekend weggeweest. Pa heeft hier nog 
van kunnen genieten, ondanks dat hij vlak daarvoor 
het bericht kreeg dat hij ernstig ziek was. 
Dit bericht betekende dat hij het werk in en om de 
stal stukje bij beetje moest opgeven. Het was niet 
altijd even gemakkelijk, maar hij heeft dit op een 
bewonderenswaardige manier volbracht. 
We moeten nu afscheid van hem nemen. We zu llen 
hem erg missen want hij was voor ons een groot 
voorbeeld. 

Hierbij danken wij U voor het medeleven bij de ziekte 
en het overlijden van mijn man, onze pa en opa. 

Annie Hannink - Wennink 
Kinderen en kleinkinderen 

Deurningen, augustus 2008 
Jonkmansweg 5 


