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Heer, blijf bij ons, 
want het wordt nacht. 



Ter dankbare herinnering aan 
BERNA.RDUS HERMA.NNUS 

A.MELINK 

echtgenoot van 
Maria Elisabeth Berends 

Vader werd geboren te Lonneker op 
21 dec. 1911. Op 12 aug. 1944 trad hij 
in het huwelijk. 

Hij was een hard werkend man, die 
met overleg te werk ging. Hard voor 
zichzelf, met een duidelijke 7.akelijke 
aanleg en in sterke vasthoudendheid zette 
hij zich in voor de zaak, die hij van de 
grond af wist op te bouwen. 

Bij al zijn bandelen stond hem needs 
het welzijn van zijn vrouw en kinderen 
voor ogen. Het geluk van hen, die hem 
dierbaar waren, ging hem boven alles. 
Naast de zorg voor het gezin, ging zijn 
aandacht ondermeer uit naar de ontwik
keling van de binnenstad, waarvoor hij 
een plan ontwierp. 

Verstandig en evenwichtig trok hij zijn 
plan en een eet~;ffia~l door hem &~vorm.~e 
mening gaf ht) met gema~_keliJk prtJS. 
Duidelijk en principieel in ZIJn optrede~, 
wist men wat men aan hem had. Wte 
hem beter kende, wist dat hij een meer 
gevoelig hart had, dan hij naar buiten 
liet blijken. 

Opofferingsgezind en met een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel ging hij zijn le
vensweg. 

Nadat hij nog samen met zijn vrouw 
en kinderen zijn 65ste verjaardag feestc
lijk had ge,·ierd, werd hij kort voor 
Kerstmis opgenomen in het ziekenhuis 
"de Stadsmaten" en geheel onverwacht~ 
in het begin van het nieuwe jaar op de 
middag van 2 jan. 1977 ging hij in Hede 
,·an ons heen. 

Op 6 jan. d.as., op het fee>t van 
Driekoningen, had de Eucharistie' aering 
bij zijn afscheid plaats in de St. Jaco
buskerk, waarna de crematieplechtigheid 
volgde te Ussclo. 

Aan U, die dit leest, vragen wiJ een 
stil gebed voor zijn Zielerust. Moge de 
Heer zijn trouwe dienaar nu opnemen 
in de Stad van het eeuwige Licht. 

Voor Uw blijken van mPPieven , 011t1Pr· 
vonden na het plof3t•ling Ot'Prlijdn t 
van mijn liPt'(' man Pfl onze :sorgztliiH' 
vader en opa, betuigen wij U onze op· 
rerhte dank. 

Mevr . iU. E. A.melink·BerPnrl• 
Kineie re n e n kiPi,akinde re ra 

Enschede, 6 januari 1977 


