
Voor Uw medeleven na het plotsel ing heengaan 
van mijn l ieve man en onze goede vader en 
opa zeggen we U van harte dank. 

E. M. Jannink·Hasselerharm 
k inderen en kleinkinderen 

Hengelo (0). februari 1979 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOSEPHINUS JANNINK 
echtgenoot van Elisabeth Maria Hasselerharm 

Hij werd op 27 maart 1907 in Nijmegen ge· 
boren. Hij groeide ui t tot een mens, oie veel 
mocht betekenen voor zijn gezin en veel andere 
mensen. Op 16 februari 1979 kwam plotseling 
een eind aan zijn leven op aarde. In een oog· 
wenk, geheel onverwacht, Is hij in alle rust en 
vrede opgenomen in Gods eeuwige l icht. Op 
20 februari hebben we in de O . L. Vrouwekerk 
onze God gedankt voor zijn leven in ons mid· 

den en hem daarna op het r . k. kerkhof te 
Hengelo te rusten gelegd. 

We gaven hem uit onze handen en legden hem 
neer in de handen van de levende God. 

Heel plotse ling werd vader van ons weggeno· 
men. We kunnen het niet begrijpen. Want hij 
leefde zo dicht bij ons allemaal. Met heel zijn 
hart hield hij van moeder, van de kinderen en 
zijn k leinkinderen. Voor hen was opa de m· 
teressantste mens van de wereld. Alles kon hij 
met zijn handen maken. Hij bouwde zijn eigen 
hu is. maar maakte er ook een " thuis" van door 
zij n goedheid en hartel ij ke zorg voor iedereen. 
De feestdagen maakte hij tot hoogtepunten van 
het gezinsleven. 
Hij was zeer vindingrijk . Je kon altijd bij hem 
terecht en hij wist overal een oplo ss ing voor. 
Met zijn gevoelig hart leefde hij heel dicht bij 
de mensen. Voor k inderen had hij alles over. 
Zijn vrijheid was hem lief, en hij zag het be· 
trekkelijke van geld en goed. Voor hem was het 
belangrijkste dat hij kon leven in een goede 
verstandhouding met al zijn medemensen en met 
God als de Heer van zijn leven. Moge die God 
hem nu vanuit zijn aardse huis opnemen in de 
hemelse won ing van eeuwige geluk en vrede! 
Vader. dank je wel voor alles en denk aan ons! 


