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Een herinnering aan mijn man, onze vader, schoon· 

vader en opa 

Gerardus Marinus Hesselink 

geboren te Rossum op 25 maart 1915 
overleden te Enschede op 6november1997. 

echtgenoot van 

Geziena Maria Brookhuis 
Hoewel hij op zag, en wij met hem, tegen de voor hem 
noodzakelijke operatie, hadden wij geen idee dat hij 
niet meer zou ontwaken uit de narcose. 
Deze operatie bleek voor hem een niet te nemen hin
dernis. Op 5 november 1997 is hem in onze aanwe
zigheid het H. Sacrament der Zieken toegediend. Op 6 
november 1997 Is hij In onze aanwezigheid rustig inge
slapen. Op 1 O november 1997 hebben wij afscheid van 
hem genomen in de St. Nicolaaskerk te Denekamp 
waarna wij hem op het kerkhof aldaar te rusten heb
ben gelegd. 

Wie kent hem niet, vroeger als buschauffeur, later In de 
wegenbouw als vrachtwagenchauffeur, machinist 
en uitvoerder. Na zijn pensionering herinneren wij hem 
vooral met zijn hoed op en zijn wandelstok in de tuin 
rond zijn huis. 
Pa en opa hield van zijn vrouw, kinderen en kleinkin-

deren. De kermis was voor de kleinkinderen een jaar· 
lijkse verplichting, en met plezier. Oliebollen waren 
troef voor de kinderen en paling voor oma. 
Autorijden was zijn lust en zijn leven, moeilijk had hij 
het met zijn slechte ogen en het feit dat rijden taboe 
werd. Toch mopperde hij nooit, noch was hij ontevre· 
den. Hij accepteerde de feiten. Tot zijn ziekenhuisop
name was hij voor zijn leeft~d vitaal en helder van 
geest in ons midden aanwezig. Tot een jaar geleden 
deed hij nog op de fiets de boodschappen. Hem zo 
plotselin9 te moeten missen doet pijn. 
Jammer 1s het dat hij maar zo kort heeft kunnen genie
ten van de directe nabijheid van zijn zoon met vrouw 
en kinderen. Voor zijn kleinkinderen was hij een lieve 
opa. Opa zou niet willen dat wij om hem treurden, 
maar probeer dat maar eens. 
Geruime tijd geleden schreef een van de kleinkinderen 
als schoolopdracht een gedicht, dat luidt: 

Langzaam kruipt de dag voorbij 
stilte om me heen 

niemand meer die wacht op mij 
dag en nacht worden één. 

Een leven Is voorbij 
verdriet en pijn 

een kist zakt naar beneden. 

Een flevoe/ van verlies 
zenuwachtig gelach, f}_eroezemoes. 

Een leegte blijft over 
een afscheid, veel pijn 

Maar herinneringen blijven 
en dat is fijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij U dankbaar. 
Mevrouw G.M. Hesselink - Brookhuis 
kinderen en kleinkinderen. 


