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Denkbeer herinneren wij ons 

HERMAN KOSTERINK 
echtgenoot van 

MAAIETJE OUDE ALINK 

HIJ werd geboren te Borne 28 oktober 1926. 
Geheel onverwacht werd hiJ 6 april 1992 Uit 

ons mldden weggenomen 
Op 10 april hebben we afscheid van hem 

genomen. Ne In de 0. L. Vrouwekerk God te 
hebben gedankt voor alles wat hij voor 

ons heeft betekend, heeft zijn crematie te 
Usselo plaatsgevonden. 

Pa was een man met een vrolijk, enthousiast 
en optimistisch karakter. 
Hij was er elt1jd voor zijn Marletje en Zijn 
kinderen H1j was samen met Ma de spil van 
onze nauwe band Zijn enorme betrokkenheid. 
enthous1esme en wijsheld waren voor ons 
een grote at1muians en steun in wat we dedEn 
en ondernemen. 
Pa hield ook ven gezelligheid. Zijn humor en 
vrolijke noot gaven altljd een enorme sfeer. 
Wanneer we els gezin samen weren was hiJ 
tevreden en gelukkig. Samen op vakantie be· 
tekende veel voor hem. 

Naast zijn gezin genoten ook anderen zijn 
be langstelling. Hij was altijd bereid ledereen 
uit ziJn omgeving te helpen en te ondersteu
nen. Zijn niet aflatende inzet voor het ver
emgingsleven heeft daarvan blijk gegeven. 
HIJ voelde zich ook prettig wanneer hij zich 
kon uitleven In zijn hobby's zoals tenmssen. 
bndgen en tuinieren. Hobby's die hiJ vol 
overgave en sportlef bedreef. 

Pa was ook een man met trots. Deze trots 
betrof niet zozeer Zichzelf meer veel meer 
zijn kinderen en kleinkond 

Eén ding is voor ons zeker. dat wet wij nu 
zijn hebben woj voor een groot deel aan hem 
te denken. ZoJn bezorgdheid, Inzet en inzicht 
zullen ons altiJd bijbliJven en steunen. H•J was 
voor ma een zorgzame man, voor de konderen 
een échte vader en voor zijn k leinkind een 
lieve opa. 

Helaas hebben we niet de kans gekregen 
afscheid van hem te nemen en hem voor al 
zijn goeds te bedanken. 
WIJ zijn er echter van overtuigd dat zijn laatste 
raad geweest zou zijn: .. Blijf lachen. geniet 
van het leven en zorg goed voor elke er". 

Pa. we zullen je heel erg missen. lij was en 
bent voor ons onvervangbaar. Jouw geest zal 
a hjd bij ons blijven en in ons voortleven. 


