
Hard gewerkt, moedig gestreden, 
veel gedragen. 

Rust nu maar uit 
het was goed. 

r 
In dankbare herinnering aan 

Aleida Hendrika Hermelink
Ensink op Reimer 

weduwe van 

ALBERTUS JOHANNES HERMELINK 

Zij werd geboren op 15 november 1911 te Vol
the en overleed onverwachts op 29 oktober 1996. 
Op 2 november 1996 hebben wij in de parochie
kerk van de H. Piechelmus tijdens de H. Eucha
ristieviering afscheid van haar genomen, waarna 
wij haar ter ruste hebben gelegd op het r.k. kerk
hof te Rossum. 

Te onverwachts hebben wij van onze lieve moe
der, oma en overgrootmoeder afscheid moeten 
nemen. 
Wij hadden haar nog zo graag in ons midden 
gehouden om haar de aandacht te geven die zij 
na zo'n zorg en werkzaam leven zo nadrukke
lijk verdiende. 
Hardwerkend heeft zij samen met vader liefde
vol gezorgd voor de 9 kinderen die hun waren 

toevertrouwd en waarvoor haar niets en nooit iets 
te veel was. 
Ook toen de kinderen de deur uitgingen bleef 
het ouderlijk huis het gezellige drul<ke trefpunt 
van kinderen met kleinkinderen, die dan bij haar 
ook maar niets tekort mochten komen. 
Toen nog samen met vader genoot ze hiervan 
en het was een groot verlies voor haar toen ze 
in 1986 alleen verder moest. 
Moedig en wilskrachtig als ze was heeft ze dit 
verlies gedragen, evenzeer als alle andere te
genslagen die ook haar niet bespaard zijn ge
óleven. 
Wij' weten wel moeder dat je soms meer hebt 
ge eden dat je ons hebt willen doen geloven. 
Haar diepe geloof heeft haar steeds de nodige 
kracht gegeven, met haar bezoek aan Lourdes 
en vele malen aan Kevelaar uitte ze haar ver
trouwen in Maria. 
Naar de kerk gaan voor de H. Eucharistieviering 
was voor haar ook erg belangrijk, ook toen het 
moeilijker ging wist ze dit vol te houden. 
Lieve moeder, oma en overgrootmoeder, bedankt 
voor alles, je was voor ons een voorbeeld van 
eenvoud, goedheid , wilskracht en zorgzaam
heid. Wij geloven dat je nu met vader bij God 
kunt genieten van een welverdiende rust. 

Onze oprechte dank voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van onze lieve moe
der, oma en overgrootmoeder. 

Familie Herrnalink 

Linderdijk 5, Rossum 


