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In dankbaarheid herdenken we 

Gerhardus Johannes 
- Hannink 

echtgenoot van 

Gesina Maria Susanna Remmer 

Geboren te Almelo op 22 december 1923 
Overleden te Almelo op 13 april 1999 

Op 17 april 1999 is hij na de plechtig 
gezongen uitvaartdienst in zijn parochie
kerk van Zenderen begraven op de R,K. 

Begraafplaats aldaar, 

Gerhard Hannink is opgegroeid in een gezin van 9 
kinderen, Hij had vijf zusje en 3 broers, Het was een 
hechte familie, waar altijd iets te beleven was en waar 
hij al vroeg leerde aan te pakken om zo mee te bou
wen aan een leefbaar katholiek gezin, Nog maar net 
van de lagere school werd hij bouwvakker, eerst met
selaar en later tegelzetter, Na enkele jaren in de bouw 
actief te zijn geweest, ging hij samen met zijn vader 
de boerderij thuis verzorgen, 
Op 17 juli 1954 trouwde hij met Sien Hemmer uit 
Hezinghe, die vanaf haar trouwdag verder voor het 
gezin heeft gezorgd, Tot hun grote spijt bleef hun 
eigen huwelijk kinderloos, 
In plaats van de zorg voor eigen kinderen, kwam de 
zorg voor vader en moeder Hannink, Meer dan veer
tig jaar hebben ze samen voor hen gezorgd, Moeder 
Hannink was bijna 100 jaar, toen dit te zwaar werd en 
opname in het verpleeghuis noodzakelijk was, Daar is 

zij op haar !O0e verjaardag gestorven, Sien en 
Gerhard hebben er altijd het beste van weten te 
maken. Toen Gerhard in 1976 een zware operatie 
moest ondergaan, kwam zijn dood heel dichtbij. 
Gelukkig kwam hij er door heen en hebben ze nog 23 
jaar samen gelukkig geleefd. 
Zijn geboortehuis stond de modernisering van Almelo 
in de weg. Ze moesten vertrekken. Jammer .... maar ze 
vonden een prachtige plek in "Zenderen, waar ze • 
samen heel gelukkig waren. Gerhard kreeg de kans 
zijn hobby van het kweken van kanaries naar hartelust 
te beoefenen. Ze bleven lid van het kerkkoor in 
Almelo en tegelijk voelden ze zich thuis in Zenderen, 
volledig opgenomen in de buurt en binnen de 
gemeenschap van Zenderen . 
Het gemis van eigen kinderen en kleinkinderen werd 
verzacht door de bijzonder hartelijke contacten met 
buurkinderen en de kleinkinderen van broers en zus
sen. 
We rekenen erop dat Gerhard, zo plotseling uit het 
leven weggenomen, nu gelukkig mag zijn bij zijn 
Heer en Meester en dat de goede herinneringen aan 
zijn leven voor zijn vrouw en ons allemaal tot troost 
zullen zijn. 

Voor uw meeleven na het zo plotselinge heengaan van 
Gerhard zeggen wij u oprecht dank. 

Sien Hannink - Hemmer 
Familie Hannink 
Familie Hemmer 

Zenderen, april 1999 
Erve Oosterveld 28 


