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In dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES ASSINK, 

echtgenoot van 
Johanna Christina Maria Haverkate. 

Onderscheiden met de gouden ere-medai lle 
van de Ned. St. Gregoriusvereniging. 

Geboren te Goor 28 augustus 1900. Op 25 no
vember 1927 huwde hij met Johanna Chr. M. 
Haverkate. Na het ontvangen van het sacra
ment van de ziekenzalving overleed hij in het 
St. Gerardus Majella ziekenhuis te Hengelo 
op zondagmorgen 9 november 1975. 
Na de plechtige uitvaarlsdlenst legden we zijn 
lichaam te rusten op ons parochieel kerkhof 
te Goor op 13 november d.o.v. 

Op weg naar de kerk voor de zaterdag-avond
mis, gewoontegetrouw samen met zijn vrouw, 
werd hij onwel en na het ontvangen van het 
Sacrament van de zieken overleed hij reeds 
de volgende morgen. Johan Assink was trouw 
en stipt in het vervullen van zijn plichten en 
taken die hij op zich genomen had. Dit gold 
op alle terreinen van zijn werkzaamheden. Hij 
had een groot plichtsbesef. Bijna 48 jaren 
heelt hiJ het leven mogen delen met zijn goe
de vrouw, Ze waren steeds echt gelukkig met 
elkaar. Ze waren dan ook altijd tesamen. 
Liefdevol en met groot geduld begeleidde hij 
steeds zijn vrouw, vooral toen zij slecht ter 
been was. 
In zijn geloofsleven was hij trouw en principi
eel. Hij was 55 jaar lang een trouwe koor
zanger in de kerk. Zolang hij kon, was hij 
door de week altijd aanwezig in de gezongen 
diensten en gaf hij leiding aan het dames-

koor. Hij hield van kerkmuziek, het gregori
aans was hem dierbaar. Het deed hem pijn 
dat dit moest wijken voor de Nederlandse 
liederen. Toch wist hij zich aan te passen. 
Om zijn grote en trouwe verdiensten werd hij 
dan ook terecht onderscheiden. 
Johan was een goede en trouwe dienaar van 
de Heer. Waar hij kon, stelde hij zijn talen
ten in dienst van de kerk, maar ook in dienst 
van de gemeenschap. Hij hielp zijn mede
mens en stond voor ledereen klaar. 
Met St. Paulus kan ook hij getuigen: 
.,Ik heb de goede strijd gestreden, het ge
loof bewaard en nu wacht mij de krans der 
gerechtigheid". 

Moge hij nu voor Gods troon de eeuwige 
lofzang zingen. 

Voor uw blijk van medeleven ondervonden 
na het overlijden van mijn l ieve man, zeg ik u 
mijn hartelijke dank. 

J. Chr. M. Assink-Haverkate 


