
In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Maria Assink 

echtgenoot van Antonia Hendrika Wissink 

Hij werd geboren op 23 januari 1920 te Lonneker. 
Op 27 januari 2006 is hij overleden. 

Wij hebben afscheid van hem genomen 
tijdens de Eucharistieviering op 1 februari 

in de St. Josephkerk. 

Henny groeide op in een gezin van zes kinderen. In dit 
gezin heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot een even
wichtige jongeman. 
In zijn jeugd hield hij erg veel van wandelen en was dan 
ook lid van een wandelvereniging. Menige wandeling 
heeft hij in de natuur gemaakt eerst met de wandel
vereniging en later met zijn gezin. 
In 1944 heeft hij Tony ontmoet. Eén blik was voor beiden 
genoeg. In 1947 zijn ze getrouwd en samen hebben ze 
vier kinderen gekregen. 
Henny was een markante persoonlijkheid, die stond voor 
zijn gezin. Meer dan 58 jaar heeft hij lief en leed gedeeld 
met Tony. Samen hebben ze fijne tijden gehad en moei
lijke tijden weten te overwinnen. 
Al vanaf het begin ging hij met zijn jonge gezin op vakan
tie; naar zee, naar Duitsland, naar Oostenrijk en andere 
landen. 
Van zijn kleinkinderen, die met allerlei vragen en verhalen 
bij hem kwamen, kon hij volop genieten. 
Zijn werk was zijn passie. Vanaf zijn 22-ste werkte hij met 

volle overgave bij "de Echfa". Hij zag het bedrijf uitgroei
en tot een onderdeel van diverse concerns waarin hij 
wist mee te groeien als hoofdinkoper. Tijdens deze peri
ode wist hij zich te ontpoppen tot een meester in het 
organiseren van droppings waarnaar elk jaar weer naar 
werd uitgekeken. Na ruim 40 jaar nam hij afscheid van 
zijn werk. 
Zijn andere passie was de auto. Hij was een van de wei
nige mensen die vanaf jonge leeftijd over een automobiel 
kon beschikken en al gauw had hij er zelf een. Zelfs na 
vele jaren moest zijn auto nog wekelijks een wasbeurt, 
eerst met hulp van zijn kinderen en later van de kleinkin
deren. Afscheid nemen van het autorijden viel dan ook 
erg zwaar en moeilijk te accepteren. 
Ook is hij actief geweest als bestuurslid bij de manege "'t 
Roessingh"; later in zijn seniorentijd bij de "Vrienden van 
de Josephkerk", bij de volleybalclub en de biljartclub. 
De laatste periode van zijn leven werd gekenmerkt door 
gezondheidsklachten. De verhuizing kon hij moeilijk ver
werken. Uiteindelijk namen zijn klachten zodanig toe dat 
hij opgenomen moest worden in een verpleegtehuis. Na 
de toediening van het laatste sacrament overleed hij 
daar na een verblijf van een week. 
Henny heeft volop genoten van de vele vreugden van het 
leven. Dankzij zijn rotsvast geloof vertrouwen wij met 
hem dat God nu zijn vreugde volkomen zal maken in de 
hemel. 

Met dank voor uw medeleven en ter gedachtenis aan 
hem. 

Tony en de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


