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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Bernardus Masselink 

weduwnaar van 

Marietje Masselink - Peters, sinds 5 april 2002 

Gerard werd geboren op 17 augustus 1933 te 
Beuningen. Na een kortstondige ziekte over
leed hij geheel onverwacht op 29 september op 
72-jarige leeftijd. Op woensdag 5 oktober heb
ben we tijdens de Uitvaartplechtigheid in onze 
parochiekerk afscheid van hem genomen. 
Daarna volgde de crematie in het crematorium 
" Enschede " te Usselo. 

Gerard is geboren en getogen in de Vollenhoek 
in Beuningen. Hij groeide op in een groot gezin 
van 7 kinderen. Nadat hij Marietje Peters leerde 
kennen, trouwden ze in 1963 en gingen wonen 
aan de Beuningerstraat. Uit hun huwelijk wer
den 2 zonen geboren, Benno en Theo. Later 
werd hij de trotse opa van 6 kleinkinderen. 
Gerard heeft vele jaren als metselaar gewerkt. 
Dit kwam goed van pas, toen zijn kinderen zelf 
een huis gingen bouwen. Hij hielp bij de bouw, 
zoveel hij kon. Toen hij zijn werk als metselaar 
niet goed meer kon uitoefenen, hielp hij bij het 

" 

onderhoud van de sportvelden in Denekamp. 
Hier heeft hij nog vele jaren met plezier 
gewerkt. 
Tuinieren was zijn grote hobby. In zijn groente
kas in de tuin, verbouwde hij vele soorten 
groente en fruit. Naast zijn eigen tuin heeft hij 
de tuin van de Mariaschool onderhouden. 
Daarnaast was hij actief als lid van de schoffel
ploeg. Dit bracht vele sociale contacten met 
zich mee. 
Na de dood van zijn vrouw Marietje in 2002, 
heeft hij de draad van het leven zo goed moge
lijk weer opgepakt. Sport had ook zijn grote 
belangstelling, vooral het voetballen op tv, 
volgde hij veel en vaak. In deze tijd heeft hij ook 
veel steun gehad van familie, buren, vrienden 
en bekenden. 
Afgelopen winter werd zijn gezondheid minder. 
In juli 2005 kreeg hij te horen, dat hij ongenees
lijk ziek was. Toch bleef hij tot het einde positief. 
Op 29 september is hij in het ziekenhuis te 
Enschede overleden. 
Het gezegde " weinig vragend en veel dragend " 
heeft hij letterlijk genomen. 

Voor uw blijken van belangstelling, ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden van onze vader en 
opa zeggen wij u hartelijk dank. 

Benno en Herma 
Ruud, Lisette, Bas 

Theo en Paulien 
Jorieke, Maaike, Jarno 


