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Hannink 

echteenoot van 
ENGELINA MARIA HORSTMAN 

HIJ Is rieboren te Almelo op 16 januari 
1914. Gesterkt door de sacramenten 
van de zieken is hij overleden te 
Almelo op 13 juli 1985. We hebben 
zijn lichaam te ruste geleed op het 
paroc~le kerkhof te Mariaparochie. 

Een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor ons 
die achterblijven, is met de dood van Gerhardus 
Hannink afgesloten. Ons blijft slechts de herinne· 
ring"." Ruim 47 jaar heeft hij gewerlct als 
metaaldraaier in de smederij van de textielfabriek 
Hedeman, waar hij een stoere werker en een fijne 
collega was. 
In de kracht van zijn jonge jaren was hij een 
enthousiast voetballiefhebber, jarenlang stond hij 
als keeper in het doel van MVV '29 en van het 
Twentse elftal. 
Hij was een natuurmens in hart en nieren: uren 
heeft hij doorgebracht bij zijn postduiven en in zijn 
tuin; hij ging mee als drijver op jacht en toen de 
laatste zes jaren zijn gezondheid verzwa~te vond 
hij zijn ontspanning bij zijn eendjes en vogels 
achter in de tuin. Als hij daar niet naar toe Icon had 
hij een slechte dag. 

Klagen hoorde je hem niet, hij was tevreden met de 
kleinste dingen die het leven hem nog te bieden had 
en hij paste zich gemalckeliJlc aan aan elke situatie. 
Door zijn gezonde humor en zin voor de 
betrelclcelijlcheid van veel dingen slaagde hij er in 
om de aandacht van zijn vaak hevige benauwdheid 
af te leiden. 
Ruim 38 jaar was hij de trouwe echtgenoot van zijn 
vrouw Lien en hij was een hartelijke en meelevende 
vader voor zijn kinderen. Zo heeft Gcrhardus 
Hannink onder ons geleefd, gewerkt, geloofd, 
gebeden en gestreden totdat hij het niet meer 
kon .... wij gunnen hem de rust en geven hem uit 
onze handen over in de handen van de levende 
God. Wij danken de Heer voor z_ijn leven 
temidden van ons en bidden vol overgave: Heer, 
geef hem de eeuwige rust en het eeuwige Licht 
verlichte hem dat hij moge rusten in vrede. 
O.L. Vrouw van altijddurende Bijstand bid voor 
hem en bid voor ons. 

········································· 
Voor uw medeleven na het nog onverwacht 
overlijden •van mijn man, onze vader en 
schoonvader, zeggen wij U onze oprechte dank. 

E. M. Hanninlc - Horstman 
Jan en Marian 
Ria en Paul 
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