
In dankbaar gedenken aan 

Hendrikus Gerardus Visser 
echtgenoot van Gesina Maria Elfrink. 

Hij is 3 juli 1905 te Steenwijkerwo ld ge· 
boren. Gesterkt door de zalving der zie 
ken , overleed hij onverwacht op 7 febru
ari .1986 te Overdin ke l. 
Zijn crematie vond op 12 februari 1986 te 
Usselo (Enschede) plaats. 

Een gedachte feestavond veranderde in 
een avond van droefheid en rouw toen 
mijn man , met wie ik bijna vijf en vijftig 
jaar gelukkig getrouwd was , onze vader 
en opa, die voor zijn kinderen, klein- en 
achte rk le inkinderen zo vol aandacht was, 
pl otse ling va n ons is heengegaan . 
Zijn toegewi jde zorg voor zijn gez in bij
zonder wanneer er ziekte was - zel f was 
hij nooit z iek - zijn opgeruimdheid, zijn 
be langstelling voor zijn familie en daar
bu iten maakten dat all en hem graag in hun 
midden hadde n en genoten van zijn wa rm e 
men selij khe id en vriendschap. 
Niet alleen mocht zijn gezin genieten van 
zijn actieve zorg . Deze besteedde hij 
ook aan de dorpsgemeenschap in het ver
enigingsleven. Hij stond mede aa n het 
begin van zijn favoriete vereniging "Con-

t 

cordia ". Met hart" en ziel heeft hij daar 
muziek gemaakt en haar activiteiten ge
steund. 
Heer God: wij staan in leegte en gemis ! 
Al mocht mijn man, onze vade r en opa een 
mooie leeftijd bereiken, toch betekent zijn 
heengaan een lege plaats en een gemis 
wanneer wij samenkomen zonder hem . 
De herinn ering aan zijn leven te midden 
van ons kan ons tro oste n in onze pijn . 
Wij vertrouwen hem toe aan onze Heer 
en God. Zijn geschonken talent en heeft 
hij ruimscho ots besteed aan hen die hem 
lief waren. Daarom bidden wij dat de goe
de Vade r mijn man, onze vader en opa 
binnenroept in zijn Vaderhuis met de woor
den: ,.Treed binnen in mijn vreugde, goe 
de en getrouwe knecht ". 
Dat hij rus te in vrede ... 

Voo r uw blijken van medeleven en be
langstelling , betoond na het overlijden 
van mijn li eve man, onze zorgzame 
vader, groot- en overgrootvader, betui
gen wij u onze oprec hte dank, 

G. M. Vi sser-Elfrink 
kinderen, klein kindere n en 
achterkleinkinderen 


