
Karel Clemens Rudolph 
Hesselink 

werd op 7 april 1937 in Luttenberg 
geboren. 
Hij trouwde op 21 september 1965 met 

Thea Kits. 
Zij kregen samen drie zoons en twee 
d?chters. Hij zette zich op allerlei ma
nieren in, om voor veel mensen het leven 
tot iets goeds te maken. 
Hij stierf op 22 augustus 1983 in Hen· 
gelo (0.) 
Hij woonde met ons in Enschede. 

Karel is gestorven. Hij was mijn man 
en .. on~e pappa. Wij hielden van hem, 
W11 willen dat jullie je hem herinneren 
zoals hij was. 
Hij was lief en zorgzaam. Vooral voor 
ons. Maar niet all één voor ons. Ook voor 
velen van jullie. 
Hij genoot er van, vader van vijf kin· 
deren te zijn. HiJ wilde dat ze geluk
kige, mondige mensen zouden worden 
Mensen die zouden kunnen leven i~ 
een ~ereld zonder dreiging en onder· 
drukking en waar voor iedereen een 
thuis Is. 
Daar zette hij zichzelf voor in. 
Daar ging hij desnoods voor de straat 
op. 
H.ij wa.s eerlijk en durfde voor zijn me· 
ning uit te komen, ook al werd die niet 
altijd door iedereen gedeeld, 

Hij probeerde de idealen waar hij voor 
stond, ook zelf waar te maken idealen 
die hij vond bij Jezus van Naz'areth in 
wie hij heilig geloofde. ' 
Samen met veel anderen zette hij zich 
met hart en ziel in voor het onderwijs 
omdat hij geloofde dat het werkelijk 
nieuwe, dat de wereld tot een goede 
plaats zal maken, beginnen moet bij 
1onge mensen. 
Hij kon ook blij zijn met heel dichtbije 
dingen: 
Zijn lichaam, dat zo lang sterk en ge
zond was. 
De b?ompjes die hij plantte en die groei· 
den tn onze nieuwe tuin. 
Alle handen die hem 's morgens uit
zwaaiden, als hij wegfietste naar zijn 
werk. 
Karel is weg en wij zijn gebleven. 
Maar ieder van ons zal een stukje van 
hem verder dragen. 

yYij danken i~dereen die vanmorgen 
hier gekomen 1s, om met ons afscheid 
te nemen van Karel. 
Alle belangstelling en zorg die we ge
voeld hebben toen Karel tien weken 
geleden werd geopereerd, alle liefde en 
hulp die ons deze laatste dagen is ge
geven, zullen ons helpen verder te gaan 
en opnieuw gelukkig te worden samen. 

Thea · Wouter . Matthijs . 
Christijn · Reinout . Meike 


