


Achter de tranen van verdriet 
schuilt de glimlach van de herinnering. 

In dankbare herinnering aan 

Antoon Hesselink 
echtgenoot van Ans Kuipers 

Hij werd geboren op 9 juni 1923 te Mander. 
Op 15 augustus 1998 is hij in het Medisch 
Spectrum Twente te Oldenzaal overleden. 

Hoe herinneren wij ons pa? 
Velen van ons zullen daarbij meteen denken aan de 
laatste 5 zware jaren van zijn leven. 
Door zijn doorzettingsvermogen en de liefdevolle 
verzorging van ma, heeft hij toch de meeste tijd thuis 
kunnen zijn. 
Ma is altijd zijn steun en toeverlaat geweest. 

Gelukkig hebben wij ook andere herinneringen aan 
pa. Hij was een bescheiden, rustige man die hard 
werkte voor zijn gezin. Hij wist mensen te boeien 
met zijn verhalen. Vooral over de 2• wereldoorlog 
raakte hij niet uitgepraat. 
Hij was een echte natuurliefhebber, die graag terug 
ging naar z'n geboortestreek 'de Streu". 

Hij genoot er van om 's ochtends in alle vroegte 
naar de vogels te luisteren en reeën te kijken. Deze 
liefde voor alles wat groeit en bloeit gaf hij ook aan 
zijn kinderen en kleinkinderen door. 

Hij verbouwde van alles en nog wat in zijn moestuin 
dat hij graag met anderen deelde. Pa zat soms uren 
achter in de tuin bij zijn bijenkasten. Menigeen kreeg 
van hem een pot zelfgemaakte honing. 

Pa heeft 40 jaar bij de Provinciale Waterstaat ge
werkt. Hij voelde zich altijd heel verantwoordelijk, 
zowel op zijn werk als thuis. 

De vrije tijd die hij had, bracht hij graag door met 
z'n gezin. Er werden heel wat uitstapjes en fiets
tochten gemaakt, ook later met zijn kleinkinderen, 
waar hij heel trots op was. 
Voor hem en ma was het fijn dat we vorig jaar met 
z'n allen het 40-jarig huwelijksfeest konden vieren. 

Pa, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 
We zullen je nooit vergeten! 

Harteli jk dank aan ieder die met ons heeft meege
leefd. 

Ans Hesselink-Kuipers 
Kinderen en kleinkinderen 

Weerselo, 19 augustus 1998 


