
Een dankbare herinnering aan 

Hermanus Gerardus Korte 

echtgenoot van Geertruida Hesselink 

Pa werd geboren op 27 mei 1926 te Mander
veen. Op 17 oktober 1995 is hij in het Anto
niusziekenhu1s te Nieuwegein in de Heer 
overleden. 
Na een plechtig gezongen Eucharistieviering 
in de St. Jozefkerk hebben wij hem op 21 
oktober 1995 begeleid naar zijn laatste rust -
plaats op het rk. kerkhof te Almelo. 

Met hem 1s een lieve man van ons heenge
gaan. Hij maakte het niemand moeilijk om 
van hem te houden. 
Zij hadden het met elkaar heel mooi. Juist 
omdat het zo goed was, is het verdriet om 
het verlies zo groot. Het ging ook zo plotse
ling. Pa was er altlJd. Je kon altijd op hem 
vertrouwen. Eigenl;jk was hij nooit ziek. Pa 
was druk en aktief, altijd bezig. Je hoefde 
hem maar ergens voor te vragen of hij was 
er. De hele zomer was hij nog in de tuin te 
vinden. De tuin, dat was zijn leven. Hij was 
heel gek van bloemen. 

Na veertig jaar trouNe dienst bij Hedeman 
kwam pa 10 Jaar geleden in de VUT. Samen 
hebben ze van de vrijgekomen tijd nog veel 
kunnen genieten. 
Pa hield van zijn vrouw en kinderen en was 
vooral ook heel gek met Zijn kleinkinderen. 
Het leven met zijn gezin en familie, het wo
nen aan de Blauwhuisweg, het fietsen en het 
wandelen door de natuur en vele andere din· 
gen maakten hem tot een gelukkig mens. 
Bij alles was pa zeer gelovig en wist hij zich 
gedragen door God, bij Wie hij zich helemaal 
thuis voelde. Pa was heel vanzelfsprekend 
gelovig. 
Op een andere manier, maar zeker niet min
der, zal hij nu bij ons blijven. Wij hebben veel 
aan hem te danken, waar we altijd verder 
mee kunnen. We blijven van elkaar houden. 
Moge pa rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid 1n deze 
moeilijke dagen zijn wij U erg dankbaar. 

De familie 


