
Eenmaal breekt de dag toch aan 
dat wQ uit elkander g1111n. 

Ik was bereid. wees daarom blij. 
Hul/ dus niet, maar bid voor mi/. 

t 
GERARDUS OUDE HESSELINK 

echtgenoot van 
GESINA MARIA WEIDEN 

HiJ werd geboren in Saasveld op 13 februari 
1911. Op 23 augustus 1950 trouwde hiJ met Gesi
na Mana Weiden en samen kregen ZIJ 8 kinderen. 
HIJ ontving het sacrament van de ziekenzalving 
op 15 oktober 1990 en overleed op donderdag 25 
oktober Na een plechllge uitvaart hebben we 
hem op 30 oktober begraven op het r.k. kerkhof 

te Saasveld. 

Ofschoon z11n gezondheid te wensen overliet 
mocht h1J samen met z11n vrouw kortgeleden nog 
intens gemetenvan hun 40-1ang huwelijksfeest. 
Hiervoo< was hij dan ook zeer dankbaar. Vanaf 
eind 1989 heeft Gerard z11n krachten voelen afne
men; in deze beginfase was het voor hem moei
lijk hieraan toe te geven. De laatste weken en 
vooral de laatste dagen veranderde echter zijn 
weerstand m berusting en gelatenheid. Zijn 
l~~enswerk was voltooid en in die opvatting kon 
h1J met een gerust hart temidden van zijn vrouw 
en kinderen deze wereld verlaten 

Op de leeftijd van 11 1aar verloor Gerard reeds 
z11n moeder. Na de landbouwschool moest hij op 
zijn 17e als knecht meewerken op het boerenbe
dnJfje van Zijn kinderloze oom en tante. Na de 
overname van de boerderij heeft h1J - eerst alleen 

en later samen met z11n vrouw - zich ingezet voor 
de opbouw en urtbreidmg van het landbouwbe
dnJf. ondanks dat h11 zich met dit beroep niet zo 
gelukkig voelde. Liever had hij verder willen leren 
en op deze manier m de industrie zijn boterham 
willen verdienen. 

Het dorp en de gemeenschap Saasveld waren 
hem dierbaar; vakanties hoefde hij niet, doch hij 
stelde veel meer belang 1n plaatselijke contacten. 
Deelname a_an klootschietwedstri1den, kaarten 
en de iacht hielpen hem daarbij. Hij mocht en kon 
gemeten van de kaartavonden de winterdag of na 
de hoogmis bij Brums. doch eveneens hield hiJ 
van een praatje met de "noabers". HiJ was daar
bij ee.n bedachtzaam en luisterend persoon, 
waarbij hij af en toe ondeugend naar de bekende 
weg. kon vragen Gerard was diep godsdienstig 
van instelling, bezocht altijd de hoogmis en had 
daar ook me.estal dezelfde plaats. Ofschoon h1J 
hierover nooit noemde moet die trouw aan de 
kerk een belangrijke levensvervulling zi)n ge
weest. Hij was in het bezit van een gezond ver
stand en een goed geheugen. In alles wat hij 
deed straalde een zekere eenvoud van hem af. 

BiJ alle ~erdnet om z11n over11jden Z1Jn de goede 
hennnenngen een troost. die het verdriet met 
wegnemen, maar wel . verzachten. Z11n wel
besteed leven op aarde 1s ten einde. 
H i1 rust in vrede. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa zeg
gen wij iedereen hartelijk dank. 

G.M Oude Hesselink-We1den 
Kinderen en kleinkinderen. 

Saasveld. oktober 1990 
Postweg 26 


