


In dankbare herinnering aan 

Joan nes Franciscus Assink 
echtgenoot van 

Anna Tru ida Maria Bebseler 

Hij werd geboren op 21 augustus 1916 in Hengevelde. 
Op 13 augustus 1993 overleed hij geheel onverwacht 
thuis . 

0~ woensdag 18 augustus 1993 hebben wij afscheid 
van hem genomen in de kerk van de H.H. Petrus en 
Paulus te Hengevelde, waarna we hem te ruste 
hebben gelegd op het R. K. kerkhof aldaar. 
Enkele t refwoorden die vaders leven markeerden, zijn: 
geloof, gezelligheid, muziek, Hengevelde, feest, voet
bal, harte lijkheid. Zijn zussen noemden hem al een 
'vroliJke Frans', wat hij voor anderen ook was . 
Ti1dens zijn schooljaren behoorde hij tot 'de drie 
kleinen' van de klas, evengoed groe ide hiJ op tot een, 
in vele opzichten, f linke man. 
Begonnen als bakkersknecht in Haaksbergen, werd hij 
in 1950 kruidenier. Terwij l zijn vrouw dagelijks de 
winkel deed en de kinderen verzorgde, bezocht hij 
jarenlang ve le klanten in het buitengebied, aanvankelijk 
met paard en wagen. Vanu it die ti jd stamde vaders 
eigenschap, uitvoerig met allerle i mensen konta kt te 
onderhouden . HiJ praatte met iedereen, hiJ kende 
iedereen . Als het aan vader had gelegen dreef hi j zijn 
winkel tot in lengte van Jaren, maa r zijn gezondhe id liet 

dit niet toe . Herfst 1986 werd hij getroffèn door een 
lichte hersenbloeding . Alhoewel hij hierdoor ge
dwongen werd zijn winke l te sluiten klom hij, op de 
voor hem kenmerkende w ijze, weer uit het dal. Zelfs 
zijn geliefde bi ljartsport kon hij weer volledig be
oefenen . 
Aan vader is een dirigent verlo ren gegaan , maar mede 
dankzij een in de oorlogsjaren noodzakelijk behaa ld 
zangdiploma, groeide hij uit tot een gewaardeerde 
kracht van het Hengevelds herenkoor, dat hij 52 jaa r 
diende . Naast zijn vele werkzaamheden, vond hij toch 
alle tijd en aandacht voor moeder en de kinderen. Zeker 
naar Huub gingen zijn zorgen uit. 
Tijdens de laatste jaren aan de Bekkampstraat had hij 
alle t ijd om te genieten van zijn geliefde kleinkinderen 
en vele liefhebberijen; van fietsen en tuinieren tot 
uitgebreid praten met dorpsgenoten . Als geboren en 
getogen Hengveldenaar was hij vanze lfsprekend 
aanwezig bij ve le plaatsel ijke gebeurtenissen . 
Hun 40-jarig huwelijksjubileum was nog geen twee 
ja ren geleden een onvergetelijk feest. 
Op een abrupte wi1ze werd hij midden uit dit vol le leven 
weggehaald. 

Uw ve le hartverwarmende blij ken van mede leven, 
tijdens het overlijden van m ijn lieve man, onze vader en 
opa, hebben ons heel goed gedaan. 

Fami lie Assink. 


