


In dankbare herinnering aan 

Gerard Rosink 
echtgenoot van 

Trees Rosink-olde Hartman 

Gerard werd geboren op 9 juli 1929 in De Lutte 
en overleed, na een ziekte van bijna twee jaar, 
op 2 augustus 1999 in zijn vertrouwde huis aan 
de Sloetsweg in Hengelo, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken en in het bijzijn van zijn 
gezin. 

Lieve Gerard, papa en opa, je was een gewel
dige postieve, optimistische man. Geboren in 
De Lutte (Wubbelstad), waar je gedurende je 
leven vaak naar toe ging. Op jacht met broers 
en neven vond je fantastisch, met onderwijl een 
borreltje en veel "waar gebeurde" verhalen, die 
je ons ook altijd vertelde. Ook de kaartavonden 
waren een wekelijks hoogtepunt. Je hele le
ven heb je hard gewerkt, auto's waren je hobby, 
soms tot diep in de nacht. Alles wat vandaag 
nog klaar kon, moest niet wachten tot morgen. 
Gelukkig hebben we je toch kunnen overhalen 
om ruim 11 jaar geleden met de VUT te gaan, 
om tijd te hebben voor alle andere dingen die 
je zo graag deed, vakantie vieren, fietsen en 

wandelen in de natuur. Ook toen nog kon je 
het werken niet laten en heb je vele uren op 
kantoor en in onze tuin doorgebracht met schil
deren, tuinieren en allerlei klusjes. 
Heel blij was je ook met de komst van je twee 
kleindochters, waar je de afgelopen jaren in
tens van hebt genoten. Je was een man met 
een sterk karakter, nauwkeurig, met oog voor 
detail en met een ijzeren wil. Je stond voor ie
dereen klaar, niemand deed vergeefs een be
roep op je. 
Prachtig is onze herinnering aan een heel ge
lukkig leven en een huwelijk van bijna 43 jaar 
met moeder waar je zoveel van hield. 

Lieve Gerard, papa en opa we zullen je vaak 
tot leven brengen in onze gesprekken en her
inneringen. Met wat jij ons hebt meegegeven 
zullen wij de kracht vinden om verder te gaan. 
Bedankt voor alle jaren en goede reis naar de 
eeuwige jachtvelden! 

Wij bedanken iedereen voor uw medeleven en 
belangstelling. 

Hengelo, augustus 1999 

Trees 
Ingrid en Hans 
Amber, Jade 


