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W11 blijven 1n liefde verbonden met 

Gerrit Hesselman 

echtgenoot van Truus Oude Engberink 

Gerrit werd geboren te Borne, 28 februari 1923 
HIJ overleed te Alme10 in het Twenteborg
z1ekenhuis, voorzien van de Ziekenzalving. 
21 augustus 1997. Na de gezongen u1tvaart
d1enst m de Egbertuskerk, op 26 augustus, 
werd zijn lichaam te Almelo gecremeerd. 

Na een lang ziekbed, is er aan de levensweg 
van Gerrit Hesselman een einde gekomen. We 
wisten dat z'n ziekte geen kans op herstel meer 
open liet. Ook Gerrit zelf wist dat. Gelovig als 
hij was, was hij niet bang voor wat komen zou; 
74 1aar oud en 46 jaar gelukkig getrouwd met 
Truus Oude Engberink, kan hij terugzien op een 
vruchtbaar en verdienstelijk leven. 

Hij was een harde werker en kon eigenlijk niet 
stilzitten. Op het werk als bedrijfsleider. hield 
hij niet van half werk en hij ging bij iedereen en 
alles recht door zee. 

Rechtvaardigheid stond bij hem hoog aange
schreven. 
Vol ijver en goede zorg was hij voor zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen, meelevend in alles 
wat hij hoorde en zag. 

Gerrit Hesselman was een man met een brede 
interesse, niet alleen in mensen, maar ook in 

allerlei ontwikkelingen. 
In discussies mocht hij zich dan ook graag la
ten horen. Praatprogramma's op de TV waren 
favoriet . Nu hij van ons is heengegaan, besef
fen wiJ, wat het betekent dat hij niet meer tast
baar bij ons is. 
Maar als man, als vader en als opa, is hij nu 
dichterbij, leeft h11 nu n ons binnenste met ons 
mee. Wij bidden: 'Heer God, neem Gerrit Hes
selman, die zo op U vertrouwde nu van ons over 
en doe hem leven In Uw vrede en vreugde." 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven tijdens de ziekte en het afscheid van mijn 
lieve man en onze geliefde vader en opa, zeg
gen wij U onze oprechte dank. 
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