
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Augustinus Helmich 

echtgenoot van 

Maria Adelheid Jörisen 

Geboren 12 januari 1915 te Hardenberg en 
voorzien van het Sacrament van de zieken 
overleden te Emmen op zondag 2 januari 
1983. Op vrijdag 7 januari werd de plechtige 
Uitvaart gevierd waarna wij zijn lichaam te 
ruste hebben gelegd op het R.K. Kerkhof 
te Erica. 

Het sterven van deze man was een heengaan 
van iemand die in overgave zijn leven uit 
handen heeft kunnen geven. 
Aangetast door een ongeneselijke ziekte heeft 
hij een moeilijke weg moeten gaan. Het ver
moeden is aanwezig dat hij al enige tijd wist 
dat uitzicht op genezing niet mogelijk was. 
Dit weten moet voor ,hem met zijn gevoelige 
natuur zwaar geweest zijn. Vooral in de laat
ste maanden voor zijn dood werd dit zicht
baar doordat vader van tijd tot tijd sti I voor 
zich uit zat te staren. Uit liefde voor zijn 
naaste omgeving wil de hij de last alleen dra
gen. 

Al terugkijkend op zijn leven mogen we met 
elkaar zeggen dat het zeer zinvol is geweest 
omdat er trouw, eerlijkheid en toewijding in 

opgesloten lag. Hij heeft zijn grote gezin 
willen dienen in grote arbeidzaamheid. 
Nu is hij teruggekeerd naar Hem, die ook 
voor vader een plaats had in Zijn rijk van 
licht en vrede. Wij gunnen hem dit nieuwe 
leven van harte omdat hij verlost is van lij
den met al les wat daar voor hem aan ver
bonden was. Al is er in het leven van moe
der en ons een leegte geval len toch blijft 
U voort leven in onze gedachten en in het 
vele goede dat U heeft achtergelaten. 
Wij danken U voor alles waardoor het fijn 
was met U te mogen leven. Samen met moe
der moeten wij verder. Onze levenstaak is 
nog niet beëindigd. Eens hopen wij U terug 
te zien om dan samen in een ongekend ge
luk bij God te zijn . 
Moge God , die onze Metgezel wil zijn hier 
op aarde, ons sterken en steunen op onze 
weg door het leven . 

Wij danken U hartelijk voor Uw belangsteMing 
en oprecht meeleven. 

M. A. Helmich-Jörisen. 
Kinderen en kleinkinderen. 

Erica, januari 1983. 


