
Veel fijne herinneringen 
verzachten onze smart. 
Voorgoed uit ons midden, 
maar niet uit ons hart. 



Dankbaar gedenken wij 

Gerardus Joannes Slinkman 

echtgenoot van 

Henrica Slinkman-Logtenberg 

Hij werd geboren op 28 november 1929 te 
Lettele. In het Geertruidenziekenhuis te Deventer 
ontving hij tijdig, temidden van zijn dierbaren. de 
Heilige zalving der Zieken, en stierf hij op de och
tend van dinsdag 4 april 1995. Voor hem werd op 
vrijdag 7 april de avondwake en op zaterdag 8 april 
d.a.v. de gezongen Eucharistieviering ten uitvaart 
gehouden, waarna zijn lichaam op het parochiekerk
hof te ruste werd gelegd. 

U blijken van belangstelling en medeleven tijdens 
zijn kortstondige ziekte en het overlijden van mijn 
lieve man, onze Pa en opa, zijn ons tot grote steun 
geweest. 
Onze oprechte dank hiervoor. 

De familie Slinkman. 

Een rustig man was hij, een man van weinig woor
den, eerlijk, oprecht en eenvoudig. 
Hij heeft altijd hard gewerkt voor zijn gezin; Ma en 
zeven kinderen. 
Ruim veertig jaar was hij gelukkig getrouwd en 
heeft dit in goede gezondheid mogen vieren. 
Van vijf jaren in de VUT heeft hij nog mogen ge
nieten. Hij had tijd voor zijn hobby's zoals de 
vogels, Nora de hond, het vissen naar forel, zijn 
konijnen. Ma stond achter hem en gunde het hem, 
ook toen hij een paard wilde hebben met een 
wagen waarmee hij de komende zomer met Ma 
wilde gaan toeren. Helaas heeft hij hier niet meer 
van kunnen genieten. 
Ook de kleinkinderen waren dol op hem, zoals hij 
gek was op hen. Op zondag bleef hij thuis, er kon 
nog eens iemand komen, zo zei hij. 
Als Pa een afspraak had dan kwam hij op tijd, te 
vroeg. Te vroeg kwam ook het momen om af
scheid te nemen. Het noodlot wat hem trof op Ma's 
66e verjaardag, kwam voor hem en al zijn dierba
ren te vroeg, véél te vroeg. 
De kinderen hebben in hem een lieve, zorgzame 
vader gehad. Zij zullen hem bewaren in blije en 
dankbare herinnering . 
Moge ook de Heer je belonen voor al het goede, 
dat je hier voor ons geweest bent. Je hebt je 
levenstaak die je hebt meegekregen goed volbracht. 
Pa, bedankt dat je er altijd was voor ons allemaal, 
voor de geborgenheid die je samen met Ma gaf, en 
voor de bezorgdheid voor ons allemaal. 


