
t Bij dit sterven 
worden herinneflngen 

opnieuw geboren. 

In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Hesselink 

weduwnaar van 

MARIA KONTER 

H11 is geboren op 22 juni 1901 te Losser. Na voor· 
zoen te z11n van het H. Sacrament der Zieken is hij 
op 2 augustus 1994 overleden in het verpleeg
huis Gerardus Majella te Denekamp. Op 6 au
gustus d.o.v. is hij na een Eucharistieviering in 
de H. Gerardus Majella Kerk te Overdinkel ter 
ruste gelegd bij moeder op het r k. kerkhof 
aldaar 

Vader en opa heeft een hoge leeft11d mogen be· 
reiken . 
In z11n lange en actieve leven heeft hij 52 jaar 
hard gewerkt in de textiel en zich volledig en met 
hart en ziel ingezet voor zijn gezin dat hem zeer 
dierbaar was. 
Plichtsbesef en een groot rechtsvaardogheidsge
voel stonden hoog in zijn vaandel geschreven. 
Als hoJ na de ploegendienst thuis kwam uit "zijn" 
fabriek. was hij alweer actief bezig in de 
moestuin Daarnaast vond h•J afleiding in de mu· 
zoek door mee te spelen on een muziekvereni· 
ging . 

Ook heeft hij actief deel genomen aan het socia· 
Ie leven binnen onze parochie en de gemeen· 
schap. 
Het was een man die met weinig woorden heel 
veel wist te zeggen. Daarom ook ging hiJ mis· 
schien felle discussies uit de weg en was een ra· 
ke opmerking van hem voldoende om tot de 
kern te komen. 
Daarnaast bezat hoJ een flinke dosis humor. 
Door zijn manier van leven en zijn, heeft h11 ons 
vee waardevols nagelaten. waar wij hem zeer 
dankbaar voor z11n . 
Toen op ver gevorderde leeftijd de iaren begon· 
nen te tellen, kon hij dat maar moeilijk verwer
ken, vooral omdat hij noodgedwongen zijn ver· 
trouwde omgeving aan de Kerkhofweg waar hij 
ruim 60 jaar heeft gewoond, moest verlaten. 
Helaas toonde hij niet altijd zijn emoties. 
Zo wist je eigenloJk niet goed hoe je tot hem door 
moest dringen. 
Op zijn eigen manier heeft Pa het overli1den van 
Moeder verwerkt. Toen hoefde het voor hem 
ook niet meer. H11 had z11n leven gehad. Het was 
goed zo. 
In deze vacantoe-periode is iedereen op zoek 
naar rust. Die heeft hij nu gevonden. H11 1s vre
dig van ons heengegaan. 
Pa bedankt en rust zacht . 

Wij danken U hartelijk voor het medeleven na 
het overlijden van onze vader en opa. 

Familie Hessehnk 


