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Hilda Gesina Helena van de Velde. 
Hij werd geboren te Ootmarsum op 19 no· 
vember 1904 en overleed 29 november 
1988 na het ontvangen van het Sacra
men t der zieken in het Verpleeghuis te 
Ze venaar. Na de Eucharistieviering ten 
afscheid werd hij 3 december d.o.v. be
graven op het kerkhof van de St. Nico
laasparochie te Denekamp. 

In eenvoud en grote zorgzaamheid is zijn 
leven voorbij gegaan. Hij kende de ernst 
van het leven maar beleefde ook de hu
mor. Door zijn optimisme was het plezie
rig omgang met hem te hebben. Met zijn 
muzikale kwaliteiten heeft hij veel mensen 
verblijd. Tot het laatst van zijn leven had
den muziek en zang een grote plaats in 
zijn hart. Daarom was hij bekend en geliefd 
in onze dorpsgemeenschap. 
Maar bovenal zal hij in dankbare herin 
nering blijven bij zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. Het gezinsleven was hem 
alles. Daarvoor heeft hij lang en hard 
gewerkt. 
Ook voor anderen stond hij altijd klaar. 

Gelukkig kon hij na zijn AOW met moeder 
genieten van de oude dag die hij zo ver
diend had. 
Zijn laatste levensjaren zijn niet gemak 
kelijk geweest. In lichaam en geest voelde 
hij de kwalen van de oude dag. Noodge
dwongen moest hij daarom verzorgd wor
den in het verpleeghuis in Zeveriaar. We 
zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg die 
hem daar altijd gegeven is 
We mogen vertrouwen dat vader nu bij 
God aangekomen is en daar voor altijd 
volop mag genieten van het leven bij Hem, 
die is het begin en het einde, de oorsprong 
en voltooiing van het leven. Daar blijft 
hij met ons verbonden door de liefde. 
Vader, we zullen je heel erg missen. Al 
je muziekinstrumenten zullen een blijvende 
herinnering zijn aan een man, vader en 
opa uit duizenden. 
Lieve vader, rust in vrede, je hebt het 
verdiend en bedankt voor alles wat je 
voor ons gedaan en betekend hebt. 

Voor uw belangstelling en meeleven en 
uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en be· 
grafenis betuigen wij onze hartelijke dank. 

Fam. Hesselink 


