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In dankbare herinnering aan mijn lieve man, 

onze dierbare vader en trotse opa 

Plechelmus Johannes Gerardus 
Hamzink 

echtgenoot van 

Maria Anna Josefina Sanderink 

Hij werd geboren op 14 juli 1924 te Lemselo en 
overleed, na gesterkt te zijn door het Heilig 
Sacrament der Zieken, op 12 december 1998 te 
Enschede. Op 17 december, de verjaardag van 
zijn onmisbare vrouw, hebben we hem ter ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Rossum. 

Op 18-jarige leeftijd is hij al bediend vanwege 
een longontsteking. Hierna volgden er nog vele 
die hij overwon. De laatste werd hem fataal. 
In het bijzijn van Ma en de kinderen is hij rustig 
heengegaan. 
In Lemselo stond hij bekend als "Lambert mans 
Gerard" en voor de ouderen onder ons, als één 
van de eerste mensen, die een auto had. 
Op 12 september 1957 is hij in het huwelijk 
getreden met Ma. Samen hebben ze de boer· 
den1 met liefde opgebouwd. 

Ze kregen vijf kinderen, die hij vrij liet in het 
bepalen van hun toekomst. Toen Gerrit zich 
aandiende als opvolger, kreeg Pa nog meer 
plezier in het boerenwerk. Acht jaar lang gingen 
ze dagelijks naar de verplaatste boerderij. Als 
de kalveren waren gevoerd, zorgde Pa dat de 
aardappelen werden geschild. 's Avonds las hij 
uitgebreid de krant en keek graag televisie. 
Pa was een eerlijk, çielovig en oprecht mens en 
had vertrouwen in zijn medemens. Hij zou geen 
kwaad woord zeggen over iemand. Graag 
praatte hij honderduit en vertelde uitgebreide 
verhalen. Gerard was snel ontroerd. Bij het 
horen van de kerkradio rolden de tranen over 
zijn wangen. Helaas kon hij hier maar één 
weekend van Qenieten. 
Pa was graag in zijn eigen omgeving en genoot 
van bezoeken van familie, buren en vrienden. 
Op de kleinkinderen was hij trots. Vooral zijn 
"stamholder Roeland", zoals hij het noemde, 
had een speciaal plekje in zijn hart. 

Pa bedankt voor alles wat je voor ons gedaan 
hebt. We zullen je missen. Rust nu maar uit. 

De familie Hamzink dankt u allen voor het 
medeleven bij het overlijden van onze lieve 
man, vader en opa. 


