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In dankbare lierinnering aan 

Johannes Hendrikus Zanderink 

weduwnaar van 

Hendrika Maria Visschedijk 

Hij werd geboren op 9 februari 1911 te 
Beuningen. Gesterkt door de Ziekenzalving is 
hij op 9 augustus 1999 in het verpleeghuis 
Twente Oost te Denekamp overleden. Op 12 
augustus hebben wij hem, na de gezongen uit· 
vaart in de parochiekerk O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand te Beuningen, begraven 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Na een welbesteed leven is onze vader en opa, 
na een kort ziekbed en op de leeftijd van 88 
jaar. van ons heengegaan. Wie in goede 
gezondheid zo'n hoge leeftijd bereikt mag zich 
een gelukkig en tevreden mens noemen. En dat 
was hij ten voeten wt: een tevreden en gelukkig 
mens. Vader en opa zal in onze herinnering 
voort blijven leven als een man die vreugde 
beleefde aan zijn boerenbedrijf aan de 
Beverborgsweg, waar hij altijd heeft gewoond 
en waar zijn leven zich dag en nacht heeft alge-

speeld; waarvan hij ieder plekje grond, ieder 
beestje en iedere boom kende. Waar hij samen 
met moeder lief en leed heeft gedeeld en waar 
ze samen ons, hun kinderen, met zorg en liefde 
hebben grootgebracht.Hij was gehecht aan dit 
leven en tot het laatste toe bleef hij ge,ntres
seerd in alles wat er op het bedrijf gebeurde. 
Zolang hij maar enigzins kon, bood hij de hel
pende hand. Hij was sociaal en maatschappe
lijk, bewogen en bood ook daadwerkelijk hulp 
als dat nodig was. Hij voelde zich betrokken bij 
de parochie en de gemeenschap van 
Beuningen. Hoewel hij de laatste tijd niet meer 
naar de kerk kon komen, bleef hij v,a de kerkra
dio en het ontvangen van de communie in huis, 
toch bij het parochiegebeuren betrokken. 
Nu hij voorgoed van ons is heengegaan, willen 
we God bidden. dat hij voort mag blijven leven 
in ons, zijn kinderen en kleinkinderen, ,n ons 
hart en levensdurf, dat wij in liefde en saamho
righeid met hem en met elkaar verbonden blij 
ven. Naast het verdriet om zijn heengaan, is er 
een gevoel van dankbaarheid omdat we vader 
en opa zolang ,n ons midden mochten hebben. 
Moge hij nu, samen met moeder en oma, bij 
God in vrede leven. 

Iedereen die tijdens de ziekte en na het overlijden van 
vader en opa, op welke wijze dan ook, met ons hebben 
meegeleefd. willen wij hiervoor hartelijk danken. Uw 
steun en medeleven hebben ons goed gedaan. 

kinderen en kleinkinderen. 




