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"Als de tent die onze aardse woning is. wordt neerge· 
haafd. heelt God voor ons een gebouw gereed in de 
hemel. een onvergankelijk, met door mensenhand ver· 
vaardigd huis" 2 Kor. 5:1 

Dankbaar bliJft in onze herinnering voortleven 

Karel Hassink 
HiJ werd geboren te Overdinkel op 1 mei 1928 en ont
ving de doopnamen Karel Gerhardus Maria. 
Geheel onverwacht. stierf h1J op 20 oktober 2001 . 
d<iags voor het parochiefeest van Gerardus Majella. 
Z1Jn leven werd gekenmerkt door n ener91eke sociale 
inzet en ·n brede interesse in serieuze nieuwsberich
ten. B11na alle sporten interesseerden hem. Grote har
telijkheid en liefdevol begrip voor medemensen ken· 
merkten de bijna 48 jaar lang gelukkige liefdesband 
met Mieke Waanders. Pa had ·zorgen en geven' voor 
haar. Mieke. voor hun zoon Richard. met Sylvia. en 
voor de kleinkinderen Karel en Lynn. hooQ 1n het vaan
del staan. Elke dinsdag bracht h1J ·oma Mieke" weg en 
haalde haar weer op van de gymlessen. H11 zag hun 
gouden huwehJksfeest in november 2003 reeds met 
vreugde tegemoet. Hij was stapel op z·n dierbaren en 
nooit was hem 1E!t~ te veE!I. Zijn liefde. warme zorg· 
zaamhe1d. kon hiJ t11dens z11n leven naast z'n gezin ook 
aan veel andere mensen kWiJl, vooral in Overdinkel. 
Zijn jarenlang trouwe dienst in de textiel bij van Heek 
eiste bij hem z·n tol. Zieke longen . later deed de bui
tenlucht hem goed. Met Job Wolters hield hij liefdevol 
het paroch1epark bij. Z:~ grootste hobby was de post
dwven. Soms boekte h1J successen. Als lid van de dui-

venvereni9ing "De Zwaluw·. 50 jaar lang, en van de 
v1sverenig1ngVIOS. kreeg hij 2x 'goud' opgespeld Vaak 
het hij veel mooie herinneringen aan de iaren 1948-
1950 (b1J de Prinses Irene brigade in het voormalig 
Nederlands lnd1ê) de revue passeren. Sociale contac
ten leggen gaf zijn leven grote inhoud. 
Pa. fijne herinneringen verzachten onze smart. Jij bent 
nu voorgoed uit ons midden. maar nooit uit ons hart. 
De natuur was jouw leven, vooral duiven. vogels en 
verse groenten. AltiJd vol belangstelling klaarstaand 
voor anderen. graag een praatje makend. was jiJ een 
bekende en geliefde persoonhJkheid. Uit je tuin deelde 
Je b1Jna alles met anderen. Hoewel wij leven met ver
driet. nadat de dood JOU zo plotseling van ons nam. 
bhift een band die niemand ziet en niemand ooit ver· 
breken kan. Pa. nooit zullen WIJ je weer door de tuin 
zien lopen, waar iedere bloem en iedere plant getuig
den. van JOUW zor9ende hand. 
Nu is de hemeltuin voor jou open. Groot was je inzet 
voor ons allen. Je hebt je onvergetelijk gemaakt. Heel 
zacht en zonder p11n heeft de Heer jou bij zich geroe
pen naar h.et eeuwige geluk. Geen groet of afscheid 
mocht er z11n, Om ie heengaan treuren wij. Maar om 
wat ie was z1in we dankbaar .. want jij was de spil van 
ons bestaan. ook al ben jij st1llet1es. zonder afscheid. 
van ons heengegaan. 
Rust. in vrede. lieve pa en opa. 'n beminnelijk mens 
was Je, Je hebt alt1Jd veel van ons gehouden en wij van 
JOU. God lone het ie. 

Voor uw blijken van . medeleven en belangstelling bij 
het heE!ngaan van miJn lieve man, onze pa en opa zeg
gen w1J u dank. 

Mieke, Richard, en Sylvia 
Karel 
Lynn 


