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Hij werd geboren 29 september 1898 
te Hengelo. Na ruim 58 jaar huwe
lijksleven overleed hij 3 oktober 1981, 
nog getekend door het Sacrament 
van de Zieken. 
Op woensdag 7 oktober was de Uit
vaartmis in de Paus jeanneskerk en 
volgde de slotviering te Usselo in 
het crema toriurn. 

Slechts enkele maanden heeft hij er 
van mogen genieten; 
Zijn wens werd even vervuld : weer 
te wonen in Hengelo, zijn geboorte
plaats. En hij mocht er graag wo
nen, in de Hasseler Es. Hij l eefde 
toe naar het 60-j arig huwelijksfeest, 
wat op 8 juni 1983 gevierd zou gaan 
worden. Het zag er ook naar uit, 
dat zij dat feest samen zouden gaan 
meemaken: want hij was altijd zo 
gezond geweest en sterk in zijn werk 
in de bouw. Maar wat kennen wij 
van het geheim van een ziekte, die 
sterker was dan hij? Wat kennen wij 
ook van het geheim van het moment 

van sterven? Het was een groot verlies 
geweest: het overlijden van zijn 
dochter Mientje, nog geen twee jaar 
geleden. Hij, die alles wel kon missen, 
hij onderging dat heengaan van een 
dochter als een moeilijk en tragisch 
verlies. 

"Heer, onze God, midden in het le
ven ervaren wij de dood . Alle lief
de, voor mens en voor dier, wordt 
door de dood bedreigd . Zeg ons 
Heer, dat wij niet t evergeefs het 
Brood breken. Dat wij elkaar n iet 
beminnen en trouw bleven zonder 
doel. Laat toe, dat wij het uithou
den, met alles wat nog onvoltooid 
is in ons, in onze familiekring en 
in heel de schepping om ons heen. 
Vervul ons van de troos t van U en 
van onze medemensen . Amen . " 

Voor Uw deelneming , ons betoond 
bij het overlijden, de uitvaart en 
de cremat ie van mijn lieve man en 
onze meelevende vader en opa 
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betuigen wij U onze hartelijke dank. 

E.M . Besselink-Heinink 

Hengelo, oktober 1981 


