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Gedenk in uw gebeden 

Johan Rernard Hesselink 
weduwnaar van 

MARIA BëRENDl~A PETERINK 

HiJ werd geboren op 4 februari 1901 en 1s, 
•·oorzien van de Sacramenten der Zieken over
leden op 4 juni 1988. Wij hebben hem ter 
ruste· gelegd op het kerk bof te Rossum. 

Daar wacht hij op de verrijzenis. 

Zelfs de sterkst~ moet buigen voor de dood. 
Al telt ZIJD leven vele levensdagen. ~ens is het 
door God gestelde aantal bereikt. Gelukkig zij 
die nch steeds hebben vastgehouden aan hun 
geloof Z11 sterven gerust omdat 1ij weten dat 
de dood voor hen niet e('n versch11neo b voor 
e('D strenge rechter maar een opgaan Mar . de 
Vader in de hemc-1. 

HiJ was c-en w4s en bedachtzaam man, spaar
zaam met woorden maar des te meer naden
kend en tn zijn hart diep gevoelig. Slechts 
weinigen vergunde hiJ het door te dringen In 
het zorgvuld ig bewaakte heiligdom van zijn bin
nenste Gods geboden waren hem heilig en on
wrikbaar ging hiJ de weg die hij voor goed 
hield. Groot was :ZiJ n liefde voor de natuur en 
urenlang vanaf d c- vroege morgen reeds kon IHJ 
rondtrekken door Gods schepping. 

Rusteloos was hiJ bezig. stilzitten kon hij niet. 

HiJ wist de wederwaardigheden van het leven, 
die oolc over hem kwamen, te aanvaarden; als 
komend van God tn:higwaakte t'r zorgvuldig 
voor Ztjn gevoelt'ns niet .bloot . te · geven. 

Trouw hield btJ vast aan de tradities van zijn 
geloof, met een zekt'rt ~toerheid die hem eigen 
\\aS aan zijn ltaralttcr . Een eenmaal ingenomen 
standpunt gaf hij niet meer prtJS. 

Zoals hiJ geleefd heeft 20 is hiJ ook gestorven 
zich resoluut overg<'vend 330 God die hem op-' 
riep, wetend dar zijn raak volbracht was. Hij 
kon gerust het hoofd neerleggen. Hij is in God 
weer verenigd met ZiJn vrouw. waar hij innig 
veel van hield. 

God zal deze trouwe dienaar opnemen in Zijn 
hemelse glorie. 

Heer geef hem de t't'uwige rust t'n het eeuwige 
licht verlichre hem . 

Maria, Moeder van Alu1ddurende Bi1s1and, 
bid voor ons 

De familie Hesselink dankt u allen voor het 

medeleven bij het overl1Jdt'n van onze dierbare 
vader. 


