
Ter dankbare herinnering aan 

JAN HENDRIK GELINK 

echtgenoot van 
Johanna Josephina Kamphuis. 

Hij werd geboren te Hengelo op 14 ok

tober 1914. Hij stierf onverwacht op 24 

juli 1980 te Hengelo. Wij leggen zijn 

lichaam ter ruste op de 28ste juli d.o.v. 

op het R.K. kerkhof te Hengelo. 

Wij dragen de persoon va.n mijn man, 
onze vader en opa als een kostbare her
innering met ons mee, want hij bete
kende veel voor ons. 
Met zijn optimistische en vrolijke natuur 
wist hij een fijne sfeer in ons gezin te 
brenien. Voor ons had hij alles over; hij 
leefde met ons mee Jn alles en was heel 
gek met zijn kleinkinderen, die hem ook 
graag mochten. Strengheid van optreden 
lag niet in zijn aard; hij bewandelde lie
ver de weg van mildheid en begrijpen. 
Echte ruzie tussen mensen en bardzijn 
voor elkaar kon hij zich bijna niet In-
denken. 
Bulten de sfeer van bet gezin was hij 
een joviaal mens, want hij had veel 
vrienden en leefde met iedereen mee: 
Daar. waar mensen gezellig waren voor 
elkaar, daar voelde hij zich thuis. 

Met grote trouw en toewijding heeft hij 
jarenlang gewerkt voor zijn gezin en in 
zijn vriie uren verzorgde hij met liefde 
zijn dieren or hij wijdde zich aan zijn 
tuin. Vader hield van het leven in al 
zijn facetten eu hij was dankbaar dat 
hij leven mocht. 

J::èn van zijn uitspraken was dan ook : 
"Zo gaan de dagen in vreugde voorbij." 
Zijn blij geloof was de diepste onder
toon van zijn vruchtbaar leven omdat hij 
zich bewust was van Gods aanwezigheid. 
Zijn liefde en kracht bespeurde hij in al
les om zich heen. 

Wij zullen vader missen, maar krachtens 
ons geloof koesteren wij de zekerheid 
dat hij in de geest met ons verbonden 
blijft, Jezus zei immers : "Wie leeft en 
gelooft in Mij, zal niet sterven In eeuwig
heid." Liefde gaat nooit verloren, maar 
blijtt bestaan. Moge hij opgenomen zijn in 
Gods helder licht en bij Hem gelukkig 
zijn. 

Voor Uw medeleven hetgeen voor ons tot 
grote steun en troost is geweest na. het 
geheel onvenyaoht overlijden van onze 
man, va.der en opa zeggen w1J U onze 
oprechte dank. 

Fam. OELINK 


