


Als dierbare nagedachtenis aan 

Hermine Hannink 
echtgenote van 

Frans Droste 

Z11 werd op 23 JUii 1947 te Weerselo geboren. Zij 
is plotseling thuis gestorven op 29 mei 1994. Na 
een gezongen u1tvaanm1s op 2 1un1 in de kerk 
van de H.H. Joseph en Pancrat1us te Vasse. 
hebben WlJ haar op het parochiële kerkhof aldaar 
te rusten gelegd. 

We vinden de woorden niet om ons verdnet u11 
te drukken, want geheel onvoorbereid 1s z11 uit 
ons midden verdwenen, w11 kunnen het met 
begrijpen dat we haar niet meer zullen zien. 
Haar grootste liefde was het gezin. Ze had 
zoveel zorg voor ons, zoals ook alle 1aren voor 
opa die b11 ons bleef wonen nadat oma gestor
ven was. Ze verzorgde opa op een geweldige 
manier, b11 opa was Hermine alles. 
Ze had een groot verantwoordeliJkhe1dsgevoel, 
niet alleen voor het gezin, maar ook voor de 
zaak die 23 1aar geleden vanaf het huwelijk was 
overgenomen. Voor zichzelf gunde ze zich wei
nig tijd, ook met voor vakantie, terw111 ze enkele 
dagen van huis als een leest beleven kon. Ze 
was graag in de winkel, zo stond ze open voor 
het personeel en de klanten waar ze graag mee 
in gesprek raak1e. Haar hobby was ook de cre
at1vite1t die ze 1n het werk bracht. Ze deed haar 

best om dat ook op haar kinderen over te bren
gen, voor alle problemen wist ze een oplossing 
Nog zoveel wilde ze doen, zoveel leren, ze keek 
vooruit en dacht aan de toekomst voor het gezin 
en de zaak. Haar grote steun vond ze 1n haar 
schoOnzuster Ria en haar gezin, nooit was iets 
voor hen teveel. Acht 1aar geleden werd z11 ziek, 
zware operaties heeft zij ondergaan, maar mede 
door haar grote doorzettingsvermogen vond ZIJ 
genezing, ondanks dat zij vaak ptJn had. waar ze 
nooit over klaagde. Naast alles vond ZIJ nog lijd 
om ak1ief te z11n m het bestuur van de begrafe
nisvereniging Vasse-Manderveen e.o. 
Nu zij zo plotseling stierf, voelen WlJ ons mach
teloos en hebben haar gestorven lichaam 
omringd met zoveel bloemen waar ze van hield. 
Hermine was zelf heel godsdienstig en ging 
graag naar de kerk, Mana nam een speciale 
plaats bij haar in, w11 bidden tot God, dat ze in 
de hemel mag voonleven tot w11 elkander eens 
weer zullen zien. Bedankt voor alles, rust 1n 
vrede. 

Voor uw blijken van medeleven in welke vorm 
dan ook, na het plotselinge heengaan, zeggen 
wij u oprecht dank. 

Frans Droste 
Ruben - Carlos 
Daniëlle en Marcel 
en verdere familie 
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