


Dankbaar gedenken wij 

Hermannus Hendrikus Gerhardus 
Hesselink 

echtgenoot van 
Christina Wilhelmina Maria Heerbaart 

Hij werd 26 juli 1913 te Oldenzaal geboren. Voorzien 
van het Heilig Sacrament der Zieken. overleed hij in 
het ziekenhuis "Ziekenzorg•te Enschede, in de vroege 
morgen van vrijdag 24 november 1989. 
Op maandagavond 27 november herdachten wij hem. 
samen met familie, vrienden en kennissen. in een 
woord· en communiedienst, tijdens de Avondwake in 
zijn eigen parochiekerk St. Antonius van Padua te 
Oldenzaal, en dinsdag 28 november begeleidden wij 
hem, na een Eucharistieviering In de kapel van het 
verpleeghuis "Oldenhove· in familiekring naar zijn 
laatste rustplaats op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Herman Hesselink, was door zijn "kiosk", bij velen in 
Oldenzaal bekend. 
Hij stond graag in kontakt met de mensen. en had voor 
vele dingen in het leven een warme belangstelling. 
Gaarne liet hij zijn stem horen in het verenigingsleven. 
Hij stond niet graag op de voorgrond. maar werkte 
liever achter de schermen. Hij had op vele dingen een 
gezonde kijk en visie. 
De dames. waarvan zijn zuster Stien, meer dan 40 jaar 
gastvrij bij hem thuiswoonde, vaarden op de koers van 
Pa. 

Samen met zijn vrouw en zijn zuster bouwden ziJ aan 
iets moois, een lijn gezin en succesvolle zaken. Ook de 
kinderen werden in doen en laten geïnspireerd door 
Pa. 
Het was dan ook triest dat de dames vni vroeg in het 
leven ziek werden en zelfs later opgenomen moesten 
worden in het verpleeghuis "Oldenhove· te Losser. 

Ondanks zijn eigen gezondheid. die veel te wensen 
overliet, nam hij de taak op ziàl, om elke dag het ritje 
naar Losser te maken, en de dames op te zoeken. en 
vol liefde en toewijding te verzorgen. Door zijn liefde
volle z0<9. werd het leven voor hen toch een stuk aan· 
genamer. 
Het was dan ook de zorg voor een ander, dat hij zijn 
eigen ziekte maar vooruit schoof, hij was er nog niet 
aan toe, om naar het ziekenhuis te gaan, want zijn taak 
was nog niet volbracht. Het ging hem allemaal veel te 
snel, hij had nog zoveel willen doen. De laatste veer
tien dagen in het ziekenhuis heeft hij nog voor zijn 
leven gevochten, maar uit zijn mond kwamen keer op 
keer de woorden "ik kan niet meer·. 

Pa, we hebben nu afscheid van je moeten nemen, je 
laat een grote leegte achter, maar jouw zorg voor een 
ander. in het bijzonder voor moeder en je zuster Stien, 
zal altijd als voorbeeld voor ons dienen. nu en lat.er. 

Wij danken u hartelijk voor Uw blijk van belangstelling. 
Familie Hesselink 

Oldenzaal, november 1989 


