
Ter herinnering aan 

Gerhardus Hermanus Hesselink 

• 17 oktober 1935 te Oldenzaal 
t 22september1997te Oldenzaal 

Wij hebben 26 september afscheid 
van Gerhard genomen in de St. 
Plechelmusbasi lieken hem daarna 
begeleid naar zijn laatste rust· 
plaats. 

Gerhard was een geboren en getogen "Boeskool". 
Hij voelde zich thuis aan de Dahliastraat; in een 
buurt waar men nog naar elkaar omziet. Thuis ook 
bij zijn club; Quick '20, die hij vele jaren als 
jeugdleider diende. 
Gerhard was een harde werker, plichtsgetrouw 
en altijd stipt op tijd Eerst bij Gelderman, maar 
later ook bij Vernay werd hij gewaardeerd om zijn 
grote inzet en betrokkenheid. 
Het is zonde jammer dat zijn moeder al zo jong 
moest heengaan. Gerhard werd omringd en opge
voed door mensen uit zijn direkte omgeving, die 
hem wel van alles wilden geven, maar die ook niet 
goed konden weten hoe dat op verantwoorde en 

moederlijke wijze zou moeten. Een gemis voor 
het leven. Gerhard zag mede in zijn oudere 
broers het grote voorbeeld. Hij kon verbaasd zijn 
over het kunnen van anderen, maar zag veelal 
zijn eigen mogelijkheden en kunnen over het 
hoofd. Een volgzame man, die zich liever wat op 
de achtergrond hield. Gerhard was trots op het 
ouderl ijk huis. Tot het laatst toe heeft hij er zijn 
vader begeleid en ook zijn zuster probeerde hij 
er een veilige haven te bieden. Toen dit uiteinde
lijk hun macht te boven ging voelde hij er echter 
ook de leegte en het gemis. De eenzaamheid 
sloeg van tijd tot tijd in alle hevigheid toe. Gerhard 
wi lde wel anders, maar hij kon steeds moeilijker 
de kracht vinden om uit de dalen omhoog te 
klimmen. Het kon zo ook eigenlijk niet goed 
gaan .. en het ging ook niet goed. Het doet pijn 
hem zo te moeten verliezen. 

Nu hij onder ons niet langer thuis kan zijn, 
hopen wij op een Hemels Thuis waar hij 
met alle warmte, toewijdiog en zorg 
omringd wordt, die hij volgens ons zo 
verdient.! Rust in vrede 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel
ling, danken wij u van harte. 

De familie Hesselink 


