


Ter herinnering aan 

JOHANNES HENRICUS 
AMELINK 

echtgenoot van 

HERMINA BERENDINA THERESIA 
LANSINK 

Geboren 26 april 1924 
Overleden 28 september 1987. 

Hij is geboren te Lonneker en groe1de 
op in een groot gezin. Wellicht 1s toen 
reeds de basis gelegd voor zijn onver
zettelijkheid en moed, welke kenmer
kende eigenschappen waren in zijn 
verdere leven. De wijze waarop hij z'n 
ziekte heeft verwerkt, getuigt hier 
duidelijk van. Het lag niet in zijn aard 
andere mensen te belasten met zijn 
zorgen. 
Naast zijn gezin was zijn werk zijn 
grote levensvervulling. - Tijdens zijn 
welbestede leven heeft hij veel ener
gie en tijd gestoken in de zaak. 
Meer dan wie ook besefte hij dat hard 
werken de basis vormt voor een har
monieuze samenleving, hetgeen zijn 
weerslag vond binnen zijn gezin. 
Dat hij daarbij nimmer het menselijk 
aspect uit het oog verloor, bleek wel 
uit de warme belangstelling tijdens 

zijn ziekte. - Zelfs toen zijn ziekte het 
nagenoeg onmogelijk maakte, was hij 
nog dagelijks betrokken bij het wel en 
wee van zijn zaak. - Daarbij hebben 
velen van ons daadwerkelijk ervaren, 
dat hij er vreugde in schiep, anderen 
te laten delen in het zijne. 
De laatste jaren hebben nog enkele 
fijne facetten aan zijn leven toege
voegd. De vier kleinkinderen én de 
wetenschap dat zijn levenswerk in 
zijn geest wordt voortgezet, heeft zijn 
leven meer dan zinvol gemaakt. 
Een zinvol, welbesteed leven, dat 
echter te vroeg werd afgebroken. 
Een troost is, dat dit leven eindigde in 
zijn eigen vertrouwde omgeving, om
ringd door de zorgen van zijn gezin. 
In ons verdere leven zonder hem, 
zullen wij in gedachten nog vele malen 
een beroep op hem doen en bemerken 
dat wij hem dagelijks blijven missen. 

Voor de vele blijken van belangstel
ling tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man en onze 
vader, zeggen wij U onze oprechte 
dank. 
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