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Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus 
Hermanus Hazewinkel 

echtgenoot van 
Johanna Maria Gelhever 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 2 april 
1911. Voorzien van het Sacrament der Zieken 
overleed hij te Losser in het Verpleegtehuis 
Oldenhove op 14 april 1987. 
De Plechtige Uitvaart vond plaats vanuit de 
St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal op Goe
de Vrijdag. Daarna volgde de crematie te 
Usselo. 

Een goede en lieve man, vader en opa is van 
ons heengegaan. 76 jaar is hij geworden. Tot 
het einde toe vocht hij voor het leven. 
Ook na zijn vele jaren bij de PTT wilde hij 
aktief blijven. Hij hielp bij de kinderen en 
fietste overal heen. Langzaam ging hij geeste
lijk achteruit en de opname in het Verpleeg
tehuis Oldenhove viel hem 
zwaar. Liefdevol is hij daar verzorgd en hij 
was een tevreden patiënt. 
Maar hij bleef verlangen naar zijn dierbaar 
Oldenzaal en de Plechelmus, waar hij een 

trouwe kerkganger was. Het Gouden hu
welijksjubileum, waar ook zijn dierbare 
vrouw zo naar uitkeek, heeft hij niet mogen 
vieren. Een lege p laats blijft achter. Het 
dagelijks bezoek naar Losser valt ineens weg. 
Het is moeilijk dit te aanvaarden . Wij had
den hem nog zo graag in ons midden gehad. 
Ondanks ons verdriet zijn we dankbaar voor 
zo'n goede man, vader en opa. Met pijn in 
ons hart geven wij h~m terug in de handen 
van zijn Schepper, die onze Vader 1s. Z1Jn 
diepe geloof is ons een voorbeeld. De echte 
levenswaarden kwamen bij hem op de eerste 
plaats. De goede God zal hem nu belonen 
voor al het goede dat hij gedaan heeft. 
Voor onszelf vragen wij om kracht in onze 
droefheid en een groot geloof. 
Heilige Maria, Heilige Joseph, bidt voor 
hem. 

Voor Uw blijken van medeleven betuigen wij 
lJ onze hartelijke dank. 

J. M. Hazewinkel - Gelhever 
Kinderen en kleinkinderen 

Olzenzaal 17 april 1987 
Rozenstraat 1 


