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echtgenoot van 

BERENDINA JOHANNA ZIELMAN 

De overledene werd geboren 13 rrng. 1923 
te Lonneker ; voorzien van de H.H. Sacra
menten der zieken; hij overleed op 9 maart 
1969 in het r.k. ziekenhuis te Enschede. Zijn 
lichaam werd 13 maart d.a.v. te rus te ge
legd op het kerkhof vnn de paroclde van 

O.L. Vrouw v.d. Allerb, Rozenkrans te Gla

nerbrug. 

Typerend voor hem was: de lust tot wer

ken en helpen waar nood was. In zijn beroep 
beeft hij aan de lijve ondervonden: .,In het 

zweet van uw aanschijn zult gij uw brood 
eten". (Gen. 3 : 19). 
He t dikwijls zware werk schrok hem niet 
af. Hij speelde met de gedachte : het is voor 

mijn vrouw en kinderen. B0vendien vergat 
hij uren en inspanning als uit zijn handen 
een gaaf stuk werk kwam. Immers, schep
pend bezig zijn ervaart de mens als een 
verrijking in zijn leven. 

Het was voor hem een zware berpoe ving te 
ervaren, dat zijn vitale geest werd geremd 
door slij tage en afbrokkeling van zijn li
chaamskrachten. Eenmaal doordrongen van 
dit proces, gaf hij zich over aan de Heer 
over leven en dood. 
Ma, samen hebben we lief en leed gedeeld. 
Niets hadden we voor elkaar te verbergen. 
Met de kinderen was je alles voor mij. Jullie 
geluk was mijn geluk. 
In de naaste toekomst, kinderen, zullen jullie 
ma tot steun moeten zijn om door te zetten, 
wat we samen voor jullie hebben opge
bouwd. Daarop reken ik. 
De steun en vriendschap, ondervonden van 
familie, vrienden en relaties, hebben mij 
goed ged;rnn en stemden mij tot dankbaar
heid. 

Moge hij na een leven van hard werken de 
rust vinden in de Heer. Laat he.m toe in Uw 
vreugde, die voortduurt in de eeuwen der 
eeuwen. 



Voor uw belangstelling welke wij hebben 

ondervonden tijdens de ziekte en na het 

overlijden van onze lieve man en vader 

THEODOOR JOHAN HESSELINK 

betuigen wij u onze hart e lijke dank . 

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of 

in de vorm van bloemen tot uitdrukking ge

bracht, was ons een grote troost. 

B. J. HESSELINK-ZIELMAN 

en kinderen 

Glanerbrug, maart 1969 
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