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Wel bedroefd, maar met een zeer 
__ dankbaar gevoel nemen we , afscheid 

van mijn dierbare man, onze zorg
zame vader en fijn e opa 

Gerrit Jan Assink 
echtgenoot van 
Henclrika Johanna Josephina 
Schoolkate 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 4 mei 
1917, Tijdens zijn slopende ziekte heeft hij 

•,naar eigen wens het Sacrament van de Zieken 
ontvangen op 3 december 1985. 
in alle vrede is hij van ons heengegaan op 
vrijdagmiddag 20 december 1985. 
Voor het laatst hadden wij hem in ons midden 
tijdens de uitvaartdienst in de paroch iekerk 
van de H. Blasius te Beckum op dinsdag 24 
december, waarna we hem te ruste hebben 
gelegd op het r,k, kerkhof. 

Nu wij afscheid hebben moeten nemen van 
mijn man en onze vader en opa, beseffen 
we meer dan ooit wie hij voor ons gezin en 
voor heel veel mensen is geweest, Zijn leven 
heeft gestaan in volle zorg en toewijding 
voor zijn gezin en de gemeenschap. Misschien 
wel omdat hij zijn eigen moeder nooit gekend 
heeft, zelfs niet van een foto en daardoor 
wat zorg gemist had, heeft hij alle aandacht, 
zorg en liefde dubbel aan ons gegeven . Hij 
was altijd bez ig en toen hij stopte met de 
boerderij, had hij nog meer tijd voor zijn 
hobby, de tuin met de bloemen, Niemand 
deed tevergeefs een beroep op hem, Zijn 
hulp ging vanuit een hartelijkheid en van
zelfsprekend geloof, dat voor hem werkelijk 
was door zijn inzet voor veel mensen. Hij 
was vertrouwd met alles wat er in de ge-

meenschap en in de parochie gebeurde : 
jarenlang tr-0uwe koorzanger, lid van de pa
rochieraad, zorg voor versiering van de kerk, 
voorzitter van de bejaarden; menig parochiaan 
heeft hij naar de laatste rustplaats gedragen , 
Zelf leefde hij met een opgewekt humeur, 
vol grappen en prettig in ons gezin tot het 
laatste toe. Hij wenste vrede overal . Zijn ziekte 
heeft hem in korte tijd gesloopt, Heel bewust 
heeft hij afscl7eid genomen, al viel hem het 
loslaten van zijn dierbaren zwaar. Zijn vurige 
wens was om thuis verzorgd te worden en 
daar te sterven, als het enigszins kon, want 
hij wilde niemand tot last zijn, Wij hebben 
het graag voor hem gedaan . De band met 
het gezin betekende heel veel, Daarom wilde 
hij graag met ons samen de communie ont
vangen . Steeds had hij ons nog iets te zeg
gen. Zijn wens was om goed voor moeder 
te zorgen. Ze lf hoopte hij het goede voor
beeld te hebben gegeven aan kinderen en 
kleinkinderen. De laatste tijd dacht hij overal 
aan, ze lfs op zijn sterfbed maakte hij nog 
e3n gedicht voor een zieke van de Zonne
bloem , 
Wij mogen zeggen: Hij heeft bewust ge leefd 
en is bewust gestorven . Zijn eigen levens
loop heeft hij afgeschreven. Wij mogen God 
dankbaar zi jn voor zo'n fijne mens in ons 
leven en geloven vast dat hij nu opgenomen 
is door God in Zijn eeuwige liefde. 
Wij zeggen : Gerhard, vader, opa, bedankt en 
blijf vanuit God met ons verbonden! 

Allen die met ons meegeleefd hebben tijdens 
de ziekte en het sterven van mijn man. en 
onze vader en opa zeggen wij heel hartelijk 
dank, 

Fami lie Assink 


