
In dankbaarheid gedenken wij 

JOHANNES HENDRIKUS HOEK 

* 01-02-1899 t 16-02-1994 

sedert 15 oktober 1968 weduwnaar 
van Maria Johanna Dashorst 

Vader werd geboren in Harbrinkhoek 
(gemeente Tubbergen) waar hij in zijn jeugd 
heel hard heeft leren werken. Het was dan ook 
de tijd waarin de huidige welvaart nog heel ver 
in het verschiet lag. 
Hij wist door hard werken een loonbedrijf van 
de grond af op te bouwen waar hij niet 
zonder reden trots op was en dat hij heeft zien 
uitgroeien tot een bedrijf dat past in onze 
moderne tijd. 
Lichamelijk was hij sterk en gezond. Dat hij 
de hoge leeftijd van 95 jaar heeft bereikt dank
te hij volgens zijn eigen zeggen aan de natuur, 
waar hij mee bevriend was. Zijn bewondering 
voor Gods schepping en alles wat er leeft was 
heel groot. Graag liep hij buiten in de vrije 
natuur. De bijen waren zijn hobby. Vader was 
ervan overtuigd dat hij het aan deze zo boei
ende schepseltjes te danken had, dat hij zo
lang heeft geleefd en zo gezond was. 
Natuurlijk had hij ook zijn verdriet. Meer dan 

hij wilde laten blijken. De dood van moeder 
heeft over de laatste 25 jaar van zijn leven een 
zwarte schaduw geworpen, die nooit helemaal 
is verdwenen. Het overlijden van zijn zoon en 
zijn schoondochter op jonge leeftijd waren 
voor hem zeer pijnlijke, bijna niet te dragen 
gebeurtenissen in zijn leven. 
Daartegenover stond in die periode de vreug
de over de voortgang van het leven in zijn 
kinderen, kleinkinderen en zijn achterklein
kind. Op zijn laatste verjaardag was hij 
bijzonder verguld met de foto van de vier 
generaties Hoek. 
Zijn achterkleinkind Jurian, geboren op 25 
december 1993, was voor hem het kerstkind 
dat de weg heeft gewezen naar zijn Verlosser. 
Wij vertrouwen dat Deze hem nu heeft 
opgenomen in zijn heerlijkheid. 

Voor uw medeleven 
bedanken wij U hartelijk 
Familie Hoek 


