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Na een leven, dat gekenmerkt werd door eenvoud, goed
heid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde hebben wij toch 
nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en lieve opa 

GERHARD EISSINK 

echtgenoot van 
Annie Eissink - Leusink 

Gerhard werd geboren te Bentelo op 20 oktober 1929 en is, na 
gesterkt te zijn met het H. Sacrament der zieken, overleden te 
Nieuwegein op 14 januari 1996. Wij hebben afscheid van hem 
genomen op donderdag 18 januari in de kerk van O.L. Vrouwe 
van Altijddurende Bijstand te Bentelo, waarna we hem te ruste 
hebben gelegd op het parochie-kerkhof. 
Een lieve, zachte man, weinig eisend voor zichzelf, met een 
groot en diep geloof en vol respect voor zijn medemens moeten 
we missen, nu Gerhard niet meer bij ons is. 
Een heel plezierige man, humoristisch, maar niet ten koste van 
een ander. Hij kon genieten van kleine dingen, kaarten, fietsen, 
voetbal. Hij hield van gezelligheid en was zorgvuldig in zijn 
omgang met iedereen en alles, waarmee hij in aanraking kwam. 
Hij heeft het als een groot gemis ervaren, dat hij zijn moeder al 
op 7-jarige leeftijd moest missen. 
Na zijn huwelijk met Annie in 1961 werd hun huwelijk gezegend 
met drie kinderen. Later kwamen daar ook de kleinkinderen bij 
en zij hadden een speciaal plekje in zijn hart. Voor hen had hij 
alle tijd en was geen moeite hem teveel om met ze te spelen of 
naar buiten te gaan; hij was een lieve opa. Hij leefde voor het 
kerkkoor en het heeft hem verdriet gedaan, dat hij de laatste 
maanden niet bij de repetities, vieringen en jubileum aktiviteiten 

aanwezig kon zijn. 
Het deed Gerhard pijn , als mensen het niet meer zagen zitten in 
de kerk en vaak heeft hij zijn zorg uitgesproken over de veran
derde geloofsbeleving van velen. 
De band met zijn familie, zijn broers en zusters, was hem dier
baar en in februari kwamen zij allen bij elkaar in het ouderlijk 
huis. 
Ook in zijn gezin, samen met Annie en de kinderen, was de 
onderlinge verbondenheid hecht en was er een grote saamho
righeid. Hij was blij, dat ieder een goed eigen plekje had gevon
den en John gaf hem alle ruimte om het bedrijf, dat hijzelf zo 
prachtig had opgebouwd, op zijn eigen manier voort te zetten. 
Nadat hij op 1 november in het ziekenhuis te Hengelo was 
opgenomen, bleek na zeven weken er nog onduidelijkheid over 
zijn gezondheidstoestand en is hij op 21 december voor verder 
onderzoek overgebracht naar het Antoniusziekenhuis te 
Nieuwegein. Heel fijn en geruststellend was het voor Gerhard, 
dat Annie gedurende zijn verblijf daar steeds bij hem heeft kun
nen zijn. 
Alhoewel hem door de specialist voor het weekend hoop was 
gegeven op verbetering, is hij daar toch nog onverwacht, in het 
bijzijn van Annie en de kinderen, overleden. 
Nu wij afscheid moeten nemen, zijn wij dankbaar voor zijn 
leven, voor de goede tijd, die we samen hebben mogen bele
ven. Wij vertrouwen hem toe aan God, die hem, zo geloven wij, 
bij Hem zal opnemen en belonen voor al het goede, aan ons 
gedaan. Wij houden een dankbare herinnering aan hem over en 
geloven, dat zijn leven goed is geweest. 

Voor uw belangstelling en medeleven, tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn dierbare man, onze lieve vader en opa, 
zeggen wij u oprecht dank. 
Annie Eissink - Leusink 
kinderen en kleinkinderen 


