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In Christus leefde en stierf 

Gerhardus Johannes Masselink 
weduwnaar van 

Johanna Maria Angela Jansen 

Hij werd op 16 september 1896 2e
boren te Hezinge. Op 25 februar i 1985 
riep de Heer van het leven hem na 
een vrij kortstondige ziekte weer 
tot Zich. Wij hebben hem ter grave 
gedragen 1 maart d.o.v. op de r.k. 
begraafplaats te Albergen. 

"Niemand leeft voor zich zelf, niemand sterft 
voor zich zelf. Wij leven en sterven voor God 
onze H eer, aan Hem behoren wij toe". 
Rustig is vader ontslapen, vol vertrouwen dat 
God bij hem zou blijven tot in de dood toe. 
Sterk en robust van natuur leek hij voorbestemd 
te zijn om heel wat ziekte en tegenslag in zijn 
leven te incasseren. De dood van zijn zoon Jan 
heeft hem wel het meest pijn gedaan, in eens 

was hij zijn hulp en toeverlaat kwijt. Toch heeft 
vader nooit geklaagd, hij was tevreden met wat 
het leven hem gaf. Wel had hij zo zijn gedachten 
over de dingen, maar hij vond het niet nodig 
om die aan anderen mee te delen. Op jonge 

leeftijd had hij zijn beide ouders verloren en '!b 
leerde hij al vroeg o m alleen zijn kruis te dragen. 
Zijn grote steun vond hij daarbij in het gebed 
en in het geloof aan een liefdevolle God. De 
laatste jaren is zijn rozenkrans praktisch niet 
meer uit zijn handen geweest. H ij heeft zich 
letterlijk naar het einde toe gebeden, en vaak 
moeten daar bij zijn gedachten uitgegaan zijn 
naar moeder met wie hij zo veel jaren lief en 
leed gedeeld had. We z ijn dankbaar om alles 
wat vader voor ons betekend heeft, en we bid
den en geloven dat hem nu geluk zonder einde 
ten deel mag vallen. 

Allen die met ons meegeleefd hebben en ons tot 
grote steun zijn geweest, voor en na het over
lijden van onze lieve vader, grootvader en over
grootvader, zeggen wij u onze welgemeende dank. 

Kinderen, 
klein- en 
achterkleinkinderen 


