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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Johan Hesselink 
weduwnaar van Antonia Christenhusz 

Johan werd geboren op 12 oktober 1915 
in de gemeente Losser. Hij overleed op 27 
juli 1999 in verpleegcentrum "Twente-Oost• 
te Losser. We hadden hem voor het laatst 
in ons midden tijdens een Eucharistie
viering in de Drieëenheidskerk op 31 juli, 
waarna we hem hebben begeleid naar het 
crematorium van Usselo. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij 
voor ons heeft betekend en gedaan nemen 
we afscheid. Een lieve vader en schoonva
der, een fijne opa, we zullen hem in ons 
midden missen. Hoewel hij een man van 
weinig woorden was zorgde hij altijd voor 
een vrolijke noot. Hij zong graag, was vro
lijk van aard, we hebben hem gekend als 
een man met een fijn en zacht karakter. Een 
mens met het hart op de juiste plaats. 

Met zijn vrouw Antonia was hij 54 jaar ge
lukkig getrouwd. Haar plotselinge heen
gaan in 1997 was voor hem dan ook heel 
moeilijk. Hij kon de draad maar moeilijk 
weer op pakken en ook zijn gezondheid 
ging wat achteruit. Ondanks alles klaagde 
hij niet gauw, zoals altijd wist hij wel een 
spreuk te bedenken: zolang de pijn te dra
gen is, moet je niet klagen. Hoewel het de 
laatste tijd wat moeilijker ging, was hij tot 
op hoge leeftijd aktief en ook sportief. 
Per fiets heeft hij heel wat kilometers afge
legd: naar zijn werk in Hengelo, dageiijk 
fietste hij, hij genoot ervan. 
We zullen hem missen in ons midden, maar 
we hopen dat hij samen met moeder b11 
God is. Beste Johan, lieve vader en opa, 
we willen je bedanken voor alles. We zul
len je blijven herinneren in ons hart en onze 
gedachten. Rust in vrede! 

Voor al uw blijken van belangstelling en 
meeleven tijdens de ziekte en na het over
lijden van onze lieve vader en opa willen 
wij u hartelijk bedanken. 
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