
Moge dit plaatje voor u een dankbare 
herinnering zijn aan- en een vraag om 
gebed voor 

Herman Antonius Kortink 
echtgenoot van 
Gerrltdlna Hendrika Krake 

Hij werd geboren te Lonneker op 6 maart 1890. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, 
is hij in "'t Saalmerink" te Haaksbergen in 
de vrede van Christus overleden op 20 no
vember 1980. 
Op 25 november d.o.v. hebben wij van hem af
scheid genomen in het crematorium "Twente" 
te Usselo. 

Rond dit sterven zijn wij vervuld van grote 
dankbaarheid, dat wij onze goede vader, opa 
en overgrootvader zo lang In ons midden 
mochten hebben. 

Hij was een man die op zijn manier van 
leven respect achterliet bij anderen die hij 
kende en die hem na waren. 

Als vader van een groot gezin bleven hem 
de tegens lagen van alle dag niet bespaard. 

Hij nam alles met een innerlijke tevredenheid 
en geduld en droeg dit op anderen over. 

Vooral in de laatste levensjaren toen de 
lichamelijke krachten steeds verder achteruit 
gingen heeft hij dit zonder hierover te klagen 
getoond. 

Vader had een realistische kijk op het leven 
en was nuchter en wars van enig vertoon. 

Juist in moei lijke tijden voor het gezin waar
voor hij de zorg had kon hij zich veel ont
zeggen. Materiële dingen voor hem zelf kwa
men op de tweede plaats. 

In het " Saalmerink" waar hij bemind was 
om zijn opgewekt karakter heeft hij tevreden 
en geduldig de laatste levensjaren doorge
bracht en was hier ook een steun voor 
moeder. 

Na een welbesteed leven in dienst van de 
zijnen en vele anderen heeft God hem nu tot 
Zich genomen. 

Dierbare echtgenote, vele jaren heeft God 
ons bij elkaar laten blijven. Hebt dank voor 
Uw liefde en zorg. 

Eens zullen wij elkaar weerzien. 
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Voor uw blijken van meeleven ons betoond 
na het overlijden van onze vader, grootvader 
en overgrootvader betuigen wij u onze op
rechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


