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Dankbare herinnering aan 

GERRIT HESSELINK 

man van 

Betsie Hesselink 

Geboren 13 december 1931 te Rossum. 
Als een bewonderenswaardig strijder na 
zijn amper 4 maand durende ziekte, over
leed hij op 15 januari 1983 te Oldenzaal , 
gesterkt door de Sacramenten der Zieken . 
Op 20 januari d.a.v. hebben we bij zijn 
uitvaart in de Emmaus-kerk in de Thij te 
Oldenzaal , hem aanbevolen bij de God 
van Barmhartigheid en Liefde. Daarna vond 
de crematie plaats op het crematorium te 
Usselo. 

Een ongeneselijke ziekte heeft in korte tijd 
ook deze sterke en robuste man gebroken 
en de dood heeft hem neergeveld , zoals 
een sterke stormwind een stoere eik neer
velt in één nacht. Gerrit was een oprechte 
mens. Een fijne man en zorgvolle vader 
in zijn gezin . Een eerl ijke en open vriend 
en kameraad voor allen die hem nodig had
den en met hem meewerkten . Zijn werk 
was zijn hobby. Hij bezat één van de 
grootste wonderen van de mens : vitaliteit. 

Dat wi l zeggen: de kunst om te vechten , 
de kunst om niet zo maar ten onder te 
gaan . Een man met een ruwe bolster, 
maar wel met een blanke pit. Wij kunnen 
nog maar moeilijk geloven dat hij ge
storven is en dat zijn leven hier op aarde, 
verleden tijd is. Maar zijn levensbijdrage 
was belangrijk voor de kwaliteit van het 
leven, voor de kwaliteit van de samen
leving waar in hij leefde en werkte. 
Wij vertrouwen dat God ook van dit leven 
niets ver loren zal laten gaan. 

Gerrit Hesselink, A DIEU (b ij God) , rust 

uit van je werk en je levensstrijd. 

Wij danken U hartelijk voor Uw belang

stelling en meeleven tijdens ziekte en 

heengaan van mijn lieve man en onze 

zorgzame vader. 

Betsie Hesselink en kinderen 


