


Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde aan ons gegeven. 
nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 

trotse opa en schoonzoon. 

Johan Satink 
echtgenoot van Tiny Elders 

Johan werd geboren te Oelc op 12 oktober 1944. 
"la een ziekbed van 2 jaar overleed hij thuis op 30 januari 2005 

Wij namen afscheid van hem op Hijdag 4 februari in de Moeder 
Theresa kerk te Hengelo. waarna de eremat1cplcchtigheid heeft 
plaats gevonden in het crematorium "Enschede" Ic Usselo. 

Tiny 
John-Rita 

Li.11111-/\!an>/ 
Monique-Robert 

R11he11-Thie111e11 
Ma Elders-Nijman 

Langs deze weg danken wij allen, de fami lie. vrienden. buren, 
kennissen en de medische zorg. die in de tijd v<m 1.ijn ziekte en na 
het overlijden ons tot zoveel steun zijn geweest. 

1 k schrijf dit gedicht alleen voor jou, 
om je nog één keer te 1.eggen dat ik van je hou. 
Helaas .1eg ik dit voor de laatste keer, 
want jij bent er nu niet meer. 
Twee kinderen heb j ij grootgebracht. 
en je werkte voor ons dag en nacht. 
Jij hebt ons een gelukkig gcz111 gegeven. 
maar waarom mocht jij zelf niet verder leven? 
Twee jaar geleden kreeg je met Je ge1ondheid problemen. 
en .tondag hebben \\c af\chcid van Je moeten nemen. 
Jij \OCht \Oor JC leven tot het einde t<X. 
al had je pijn. verdriet of was je moe. 
Jij hebt JC 1icktc moedig gedragen. 
want er is niemand die jou ooit heeft horen klagen. 
Maar waarom moest j•J sterven? Ik begrijp het niet. 
je laat ons achter met veel verdriet. 
Ze zeggen dat je verdriet van je af kunt schrij ven. 
maar dit verdriet om jou zat allijd blijven. 
Er is één ding. dat trom,t mij nog het meest: 
Ik ben trots en dankbaar dat jij bij ons bent geweest. 
Jij zal altijd in mijn gedachten blijven, elke dag en nacht, 
het enige dat ik nu nog kan zeggen. is: 

lieve Johan, lieve pa, rmt 1.acht. 


