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Dankbare herinnering aan 

Gerard Johannink 

Hij werd geboren in Noord Deurningen op 1 ju
ni 1935 en trouwde 24 november 1962 met 
ADA TIJINK in de St. Nicolaaskerk te Denekamp. 
Hij overleed op 10 augustus 1995, geheel onver
wacht tijdens een fietstocht in de natuur, waar 
hij zoveel van hield. We hadden hem 15 au
gustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharistie en hebben hem daarna 
toevertrouwd aan de aarde op het kerkhof van 
de St. Nicolaasparoch1e te Denekamp 

Groot is de verslagenheid in zijn geliefd gezin, 
familie, buurt en bij zijn oud collega's. 
Op een prachtige zomerse dag overleed hij tij
dens een rustpause van een fietstocht op de Vrij
dij k in het bijzijn van Ada, met wie hij bijna 33 
jaar lief en leed had gedeeld. 
Hijzelf en zijn gezin hadden zich zoveel voor
gesteld van de nieuwe levensperiode, die 1 juli 
dit jaar door de VUT-regeling voor hem begon
nen was. De vn19ekomen tijd kon hij zo goed vul
len door anderen behulpzaam te zijn. 

Nooit deed iemand vergeefs een beroep op hem. 
Hij was verknocht aan z'n kanaries, tuinierde 
graag en op de fietstochten was hij een en al 
oog met de natuur. Menig meegenomen stekje 
kreeg een plaats in zijn tuin. 
Maar vooral ging zijn liefdevolle aandacht uit 
naar zijn gezin. Waar hij helpen kon, was hij pre
sent. Daar zal hij dan ook het meest gemist wor
den. Hij hield ook zielsveel van Karlijn, zijn eerste 
kleinkind en in blijde verwachting keek hij uit 
naar zijn tweede kleinkind. 
We kunnen ons niet voorstellen, dat we zonder 
deze lieve echtgenoot, pa, schoonvader, opa, 
broer, zwager, oom en vriend verder moeten le
ven. Gelukkig mogen we de vele goede en 
mooie herinneringen aan hem meenemen op 
onze verdere levensweg. We kunnen niet gelo
ven dat zijn welbesteed leven vergeefs is ge
weest en voorgoed voorbi1. Gerard Johannink 
heeft in vriendschap met velen geleefd, zeker 
ook met God, die hij a1t11d zo trouw heeft ge
diend. Vanuit de hemel blijft hij in liefde met ons 
verbonden, want echte liefde kan niet sterven. 

Moge hij rusten in vrede! 
Maria, met ziel en lichaam ten hemel opgeno
men, leid ook Gerard naar uw Zoon. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid in deze 
moeilijke dagen zijn wiJ U erg dankbaar. 

De familie. 


