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Met veel liefde wi llen wij bl ijven denken aan 

Gerhardus Leonardus Assink 

echtgenoot van 

Anna Catharina Riesewijk 

Hij werd op 17 mei 1927 in Losser geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving is hij op 19 augustus 1998 in het 
ziekenhuis in Enschede overreden. 
Na de Uitvaartviering in de H. Maria Geboorte
kerk, hebben wij op 24 augustus in het crema
torium te Usselo definitief van hem afscheid 
genomen. 

Zijn afscheid heeft hem en ons overrompeld. De 
laatste weken werd duidelijk dat hij zeer ernstig 
ziek was. 
In korte tijd zijn we samen naar dit moment toe
gegroeid. We hebben elkaar uit handen moeten 
geven, met veel verdriet en tegelijk ook met veel 
gevoelens van dankbaarheid. 

45 Jaar lang zijn we samen zeer gelukkig 
getrouwd geweest; hij was trots op de kinderen 
en hun gezinnen en voor de kleinkinderen had 
hij in zijn hart een bijzondere plaats. Nooit heb
ben wij tevergeefs een beroep op hem gedaan; 
hij was handig bij allerlei klussen en hij deed het 
graag. 
Hij was voor ons een lieve man, vader en opa. 
Hij hield van ons ookal zou hij daar niet gemak
kelijk over praten. Wij zullen hem verschrikkelijk 
missen. Zijn zorg voor ons allen zal ons altijd bij 
bl ijven. 
Graag vertelde hij over zijn werk van vroeger, 
als chauffeur kende hij heel Nederland op zijn 
duimpje en iedereen kon hij zo de weg wijzen. 
Nu heeft hij ons de weg gewezen naar een heel 
ander bestaan, over dit leven heen. 
Voor ons blijft hij bestaan in onze herinnering en 
in het vele goede dat hij ons nalaat. In zijn geest 
zullen wij verder gaan. 
In het geloof dat ons leven meer is dan het 
leven op deze aarde leggen wij hem neer in de 
handen van God. 

Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en crematie zijn wij u zeer dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 

A. Assink - Riesewijk 
Kinderen en kleinkinderen. 


