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Vol fijne herinneringen kijken we terug op het leven van 

HER1\1ANUSGERHARDUSBERNARDUS 
HESSELINK 

HERMAN 

Hij werd geboren te Hertme op ID oktober 1929. 

Na een kortstondig en moedig gedragen ziekte is hij in het 
verpleeghuis St Elisabeth te Delden overleden op 28 maart 
1999 na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken. 

Op witte donderdag, 1 april 1999, hebben we hem, na de 
gezongen requiemmis m zijn parochiekerk, te rusten 
gelegd op het parochiekerkhof van Hertme. 

Hennan Hesselink was de oudste zoon uit een 
boerengezin van acht kinderen. Zijn hele leven heeft hij 
gewoond te Hertme, op het ouderlijk huis, dat hem zeer 

dierbaar was . 

Op 10 oktober 1960 trouwde hij met 

BETSY JOSEPHINA WILLEMSEN. 

Ze kregen samen twee kinderen: Harry en Marian. 

Hij hield veel van zijn gezin en was bijzonder trots op zijn 
kleinkind Marleen. Zo beleven we het steeds weer: het 
leven gaat door, ook van deze familie. 

Hem1an was een bescheiden mens, die niet veel voor 
zichzelf verlangde. 

Het liefst was hij thuis, in of bij het huis op de 
Piepersveldweg. Daar gaf hij zijn beste krachten aan de 
boerderij. Hij was echt een man van de natuur. De tuin zag 
er altijd keurig verzorgd uit. Zijn liefde voor alles wat 
leeft, was zeer groot. Een bijzondere liefde had hij voor de 
edele viervoeters, de paarden. Hij wist er alles van, kende 
elk dier, en wist op de markt elk paard, veulen, koe, 
varken, kalf, schaap of hond op waarde te schatten. Hij 
ging graag naar de markt om getuige te zijn van de 
bedrijvigheid aldaar. Als hobby kocht en verkocht hij 
gr11cag dieren. Hij zorgde er wel voor dat hij voldoende 
betaald kreeg en niet te veel betaalde. 

Hij had er weinig behoefte aan grote reizen te maken, een 
ritje door de vrije natuur in een voertuig getrokken door 
één van zijn lievelingspaarden, was voor hem kostbaarder 
dan een reis naar de Costa del Sol. 

Voor ons gevoel is de dood voor hem te vroeg gekomen. 
Hij had nog graag verder geleefd met ma en de andere 
mensen in Hertme, waar hij zijn muzikale talenten inder
tijd ook in dienst stelde van de gemeenschap, als lid van 
het kerkkoor en de fanfare. Maar een ernstige ongenees
lijke ziekte heeft deze gelovige mens vroegtijdig geveld. 
Wij kunnen er vrede mee hebben dat zijn lijden niet langer 
heeft geduurd en vertrouwen erop dat hij nu gelukkig is in 
het Rijk van zijn Schepper en Vader. 

Voor uw meeleven met de ziekte en het overlijden van 
Herman zeggen we u heel hartelijk dank 

Familie Hesselink 


