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In dankbare herinnering aan 

Gerardus Hendrikus Masselink 

Gerhard 
echtgenoot van 

Annie Rondhuis 

Hij werd geboren in de Beekhoek op 1 februari 
1931. Omgeven door zijn geliefden overleed hij 
thuis, in Losser op 12 juni 2007. 
Na de Uitvaartviering in de H. Gerardus 
Majellakerk te Overdinkel op zaterdag 16 juni 
hebben we hem begeleid naar het crematorium 
te Usselo. 

Voor uw warme belangstelling tijdens de ziekte 
van mijn man, onze pa en opa en het medele
ven na zijn overlijden zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Annie Masselink - Rondhuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Lieve Pa 

Nog maar zo kort geleden stond jij nog volop in het 
leven. Je kon je zo verheugen , samen met Ma een 
week-end weg, met alle kinderen en kleinkinderen. 
Jullie zouden immers op 22 april 2008 50 jaar 
getrouwd zijn. Ma, de kinderen en kleinkinderen 
waren alles voor jou. Je genoot ervan ze allemaal 
om je heen te hebben. 

Muziek was tot het laatste moment je grootste 
hobby. Vroeger al, bij zangvereniging Stella Maris, 
waar je ook verkering kreeg met Ma. Van muziek
vereniging Concordia miste je tot het laatste 
moment geen enkel concert of concours. 

Tot enkele weken geleden was je nog 4 ochtenden 
per week actief op muziekschool " de Sleutel ", als 
vrijwilliger waar je echt van genoot. 

Het " Tiekenvenneke " in Overdinkel had ook zijn 
speciale aandacht. Jij gaf de aanzet dit prachtig 
gebied in zijn oorspronkelijke staat terug te bren
gen. Helaas heb jij dat zelf niet meer kunnen vol
tooien. 

Op 28 april j.l . kwam dat vreselijke bericht en werd 
je geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte. 

Pa, wat zullen we je missen, je was er altijd voor 
ons. We konden altijd bij je terecht. Je wilde altijd 
het goede in een ander zien . Je hield van ons, 
maar vooral van Ma. 
Bedankt - wij houden van je. 


