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Ter dankbare herinnering aan 

Garhardus Harmannus Tammink 
echtgenoot van 

Hendrika Hermlna Maria Arendaan 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 1 oktober 
1899. Gesterkt door het H. Sacrament van 
de Zieken is hij op 7 november 1982 te Del
den in de Heer overleden. Op 11 november 
d.o.v. hebben wij voor hem de gezongen uit
vaart gehouden in de kerkzaal van de Jan 
Lucaskamp te Delden, waarna de crematie 
plaats vond te Usselo. 

Voor uw belangstelling en medeleven onder
vonden bij het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa zeggen wij u 
allen hartelijk dank. 

Familie Temmink-Arendsen 

De Jan Lucaskamp 318, Delden 

Terwijl iedereen toeleefde naar het 60-jarig 
huwelijksfeest van opa en oma Temmink, 
werd opa ziek en ging enkele dagen voor het 
grote feest van ons heen. Wat de bekroning 
had moeten worden van een jarenlang geluk
kig huwelijk en een hecht familieleven werd 
op een verdrietige manier verstoord door de 
dood. Rode rozen voor zijn vrouw, door hem 
zelf nog besteld voor de grote dag, zijn nu de 
stille getuigen van zijn liefde en zorg voor 
haar. Als je zo lang bij elkaar bent geweest 
en alles samen hebt beleefd, dan is het moei
lijk afscheid nemen, maar het kan voor zijn 
vrouw een troost zijn, dat hij nu bevrijd is van 
al zijn lasten en dat hij nu gelukkig is bij God. 
Daar zullen ze elkaar weerzien . Voor zijn kin
deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
was hij een goede vader en opa. Als wever in 
verschillende textielfabrieken heeft hij in het 
belang van zijn gezin altijd hard gewerkt. Het 
laatste anderhalf jaar woonde hij in de Jan 
Lucaskamp, waar hij liefdevol verzorgd werd 
en waar hij samen met zijn vrouw in de buurt 
woonde van Ria en Henk, die dagelijks veel 
aandacht aan hem besteedden. Met het ge
loof van opa, dat het leven niet alleen men
senwerk is, maar dat we ons altijd gedragen 
mogen weten door God, geven we hem uit 
handen en vertrouwen erop, dat hij nu geluk
kig is en voor ons bidt. Hij ruste in vrede. 


