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Gedenk in uw gebeden 

Johannes Gerardus Antonius Hobbellnk 
echrgcnoot van 

JOHANNA MARIA KROP 

H11 werd geboreu op 1 novemhcr 1906 te Lem
~elo en is, voorzien van 't SJcr•ment der Zie
ken . overleden op 21! mei 1990 ~a de Eu
charisrie•·lering op 1 juni 1990 10 de paro.:hie
kerl van de H. Plechelmus hebben \\e hem re 
ruste gelegd op het r k. kerkhof te Rossum. 

Na een godsdienstig leven, vertrouwend op 
God, i~ plotstling van ons heengegaan m1Jn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa. 

Ht) IS gestorven op een vertrouwde plaats in 
de keuken. waar hiJ de laatste 1aren wat meer 
uren doorbracht om uit te rusreo van ' t " ·erlc. 
Ook weer niet te lang. want al wa~ hij behoor
lijk op leeft11d hij vond het f11n om ac11ef te 
bh1ven. Bijna 41 jaar heeft hiJ met hart en ziel 
op .Ervt' T11dhof• gewerkt, samen met An, z11n 
steun en toeverlaat. Met haar ZIJD vele plan
nen verwczenhJkl. 
Papa was tevreden en blij toet de nieuwste 
ontwikkelingen en met de manier waarop 211n 
werk werd voortgezet 

We kunnen ons nog goed de llJd herinneren 
dat Pa genoot van her vroege opstaan t-n het 

ril)e naar de wei. H11 wa~ een man die dicht 
b11 de natuur srond , teHt'den met kleine dln
g<'n. Hi1 was be~cht'idt'n t'n hield niet van 
trammelant. 

We zijn ontzerrt'nd dankbaar, dat Papa een lij
densweg bespaard Is gebleven. We zijn over
rompeld en verdrietig door zijn plotselinge 
strrven, waar we weten ook, dat ziek ZiJn en 
niet weer kunnen werken iets verschrlkkeli1ks 
voor hem zou zijn grweest. 

.Nich huul'n" waren zijn laatste woorden voor 
Mama . Deze woorden waren tekenend voor 
hem. ahiJd begaan met t'en ander. 

Papa. velen Zijn je voorgegaan en daar had Je 
het moeilijk mee In 1e verdriet om anderen 
Wt>rd ie heel erg stil. Je vond het een voor
r~cht om gezond en sterk oud te worden. 

Er werd vaak gengd· .Boerrigters Johan wödt 
wa 100 1oar·. 

P~pa , sinds je trouwdag ben je geen nacht van 
het erf weggeweest . Het 1s nu voor het eerst 
dat je ergens anders slaapt. We huilen om ie 
heengaan waar we weten dat dit een laorste 
rustplaats is. Heer. geef hem de eeuwige rust . 

Voor uw blijken van deelneming bi) het over
lt1den en de hegrafenis van mijn lieve man, 
zwager en onze fijne papa en opa, betuigen 
WIJ u onze oprechte dank. 

An Hobbelink-Krop 
Sina Krop 
Kinderen en kleinkinderdn 


