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om je heengaan treuren w1j 
om wat je was z1jn wij dankbaar 



t 
n dankbare hennner•ng ean 

HENDAlKUS JOHANNES DAMIANUS 
ASSINK 

echtgenoot ven 

GERHARDA THERESIA FRANSEN 

Hij werd geboren op 27 september 1914 te 
Hengelo ov en overleed aldaar op 30 novem· 
ber 1992. 
Na de Eucharistievieflog 1n de St . lambertus· 
kerk te Hengelo ov op 3 december d.o.v . 
volgde de eremalle te Usselo 

Toch nog onverwacht ging hiJ van ons heen 
en w1j m1ssen hem zeer. 
Henny was een man die zich met weinig 
woorden laat omschrijven. Wet vooral op· 
viel was zijn attente zorg voor zijn vrouw. 
voor zijn kinderen en later voor zijn klein· 
kinderen die hem gegeven werden. 
Maar ook buiten zijn gez1n stond hij voor 
1edereen klaar die hem om z•Jn hulp vroeg 
Hij wes van nature gezegend met een . zeld· 
zeam vnendelijk en goed humeur, wat hiJ ook 
op anderen wist over te brengen. 
Hoewel zorgen en ziekte hem n1e1 bespaard 
bleven. verwerkte hij dit 1n stilte voor zich· 
zelf en bleef hij voor de bultenwereld de 
zorgzame en vriendelijke persoonlijkheid met 
troost en aandacht voor iedereen. 
In ziJn hart was hij een gelovig mens die de 
Kerk trouw bleef en die de oude Iatijnse 
llturg1e een warm hart toedroeg 
Lieve man en vader. wij zullen altijd met 
dankbaarheld aan u terugdenken en ons 
blijven hermoeren hoe u met reed en daad 

ons het goede voorbeeld w1st te geven. waar 
wij van konden leren. 
WIJ b•dden en hopen dat hiJ thans mag 
worden opgenomen In het hemels vaderhuis 
en voor eeuw1g geborgen mag zijn 10 de 
liefdevolle armen ven God. 
Moge hij vanu11 de hemel voor ons een 
goede voorspreker blijven. 

Hij ruste In vrede. 

Voor uw blijken ven belangstel ling en mede· 
leven die wij mochten ondervinden na het 
overlijden van mijn man, onze vader, schoon· 
vader en opa, zeggen wiJ u hartelijk dank. 

G Th. Asslnk·Fransen 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov december 1992 


