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Ter herinnering aan 

JAN HENDRIK HESSELINK 

Op 20 februari 1894 werd hij geboren: hij 
deelde zijn leven met Hermina Punte, die op 
19 maart 1959 hem voorging naar de Heer 
van alle leven. Na een vrij langdurige ziekte 
hopen wij dat hij op 10 september 1982 · 
deel mag hebben gekregen aan het Eeuwig 
Leven dat Onze Heer beloofd heeft aan allen 
die in Hem geloven. 

1 n dankbaarheid gedenken wij onze vader en 
opa. Mede door hem kregen wij het leven; 
zijn zorg, zijn zwoegen zijn inzet, zijn 
opmerkzame blijde kijk in dit leven heeft 
ons zoveel mooie dingen erbij gegeven. 
Wanneer men lang mag leven kan men veel 
vreugden genieten ; maar wie lang leeft moet 
ook de hitte van de dag dragen. Het kruis 
ging zijn leven niet voorbij. Door een onge
val een kind verliezen heeft in hem een 
wonde geslagen die nooit ten volle geheeld 
is. Toen de jaren geleidelijk zijn krachten 
deden afnemen vond hij in zijn vertrouwde 
omgeving een bezorgdheid en liefde die tot 
het uiterste ging. Wanneer hij gekund had 
zou hij daarvoor Marietje en Johan zeker 
dank zeggen . 

De zorg die hij zelf gegeven had kreeg hij zo 
terug. Toen het echt niet meer kon hebben 
zij dan ook met pijn in hun hart hem moe
ten geven in vreemde handen. Zij namen die 
zorg over omdat zij zich gesteund wisten 
door de dagelijkse aandacht waarmee de 
huisgenoten bij hem bleven. 

Heer God, 
Nu geven wij hem in uw handen, bewaar 
hem in uw vrede, moge hij in U terugzien de 
dierbaren die hem voorgingen in het teken 
van geloof. 

Geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw blijken van belangsteliing tijdens 
de uitvaart van onze dierbare vader, be
huwdvader, groot- en overgootvader zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

Kinderen behuwdkinderen, 
kleinkinderen en achter
kleinkind . 


