
Met veel liefde willen wij 
in nerinnering houden 

Gradus Johannes Hannink 
sinds 8 november 1939 ecntgenoot van 
Geertruida Susanna Albertha Vaanholt. 
Hij werd geboren op 2 december 1912 
te Overdinkel en overleed te Losser op 
16 december 1989. Na de Eucharistie
viering op 20 december hebben wij hem 
te ruste gelegd op het kerKhof van de 
H. Maria Geboorteparochie te Losser. 

Beste pa. 
Hoewel we het al een hele tijd zagen 
aanKomen, voelen wij ons toch nog 
overvallen door je dood. Natuurlijk zijn 
wi1 bed roeld, maar tegel 11k ertijd ook 
dankbaar voor wat je voor ons ma en 
voor ons kinderen en kleinkinderen 
hebt betekend. Meer dan 50 jaar heb
ben 1ulhe 1n harmonie lief en leed ge· 
deeld. 
We zullen je missen, maar toch met 
warmte en liefde terugdenken aan jouw 
leven, een werkzaam leven in dienst 
van je gezin. Werken was voor je een 
moeten. Je inzet was zo groot, dat zelfs 
in t11den van economische malaise jij 
niet op straat kwam te staan. Werk 
loosheid heb je dan ooi< nooit gekend. 

Tot je 65ste jaar ben je dan ook blij 
ven werken. Voor mensen die deze in· 
zet niet toonden, kon je dan ook weinig 
of geen waardering opbrengen. 
Naast je werk en je gezin waren er 
nog de duiven. Meer dan 60 jaar heb 
je daar een groot deel van je vrije tijd 
aan besteed. Je beleefde daar veel 
vreugde aan, maar ook verdriet toen een 
eerste prijs je ten onrechte niet werd 
toegeKend. 
Zeven jaar geleden zijn jullie verhuisd 
naar de Oldenzaalsestraat, om daar 
van een mooie oude dag te kunnen 
genieten. 
Helaas gingen vooral de laatste twee 
jaar je geeste lijke en lichamelijke con
ditie zo achteruit dat ons ma je niet 
meer kon verzorgen. tedere dag bezocht 
ze jou op Oldenhove tot en met de 
laatste dag. 
Pa, we zijn dankbaar voor alles wat 
je voor ons hebt gedaan en betekend. 
We zullen je missen en met gevoelens 
van warmte en liefde aan je terugden
ken. 

Onze oprechte dank voor uw mede
leven en steun, 

Mevr. G. S. A. Hannink- Vaanholt 
kinderen en Kleinkinderen. 


