
Moge Uw liefde voor elkaar 
een steun zijn bij mijn heengaan. 
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Dankbaar gedenken we in ons gebed 

BERTUS HELMINK 
echtgenoot van 

RIEK VAN HAL 
Hij werd geboren te Etten op 9 december 1912. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken 
overleed hij in het St. Jozefziekenhuis te Doetin
chem op 26. november 1988. Na een Eucharistie
viering in de St. Martinuskerk te Etten op 30 
november hebben we zijn lichaam te rusten ge
legd op het parochiekerkhof aldaar. 

Bijna 76 jaar werd hij en dat is naar de huidige 
begrippen niet hoogbeJaard. Het was een mooi 
leven dat eindigde na een moeilijk ziekteproces. 
Zijn vrouw en kinderen zijn dankbaar voor alles 
wat hii als .man en vader voor hen .bet.ekend.e. 
Dat blijkt uit de volgende woorden ·d1e ZIJ tot ZIJn 
nagedachtenis opschreven: 
" Op 22 oktober 1953 trouwde hij met Riek van 
Hal. l.e kregen zeven kinderen. We waren een 
druk en gezellig gezin. 
Papa werkte al vanaf zijn l 3e jaar bij de Boeren
bond in Etten waar zijn vader ook werkte. Dit 
werk deed hij met het grootste plezier. Hij 
moest hiermee noodgedwongen stoppen op 63 
jarige leeftijd. 
Naa$t zijn werk en de zor~ voor,zijn-?ezin was hij 
ook nog druk met zijn ' boerderij' , wat voor 
hem alt1Jd zijn grootste hobby is geweest. 
Hij was een man die plezier had in het leven en 
hij had een groot respect voor alles wat leefde. 

Dat bleek vaak uit gesprekken met hem over de 
natuur. Hij was gelukkig met zijn 7 kinderen en 
trots op de kleinkinderen Martijn, Inge en Sanne. 
Niets was onze ouders te veel als het ging om de 
toekomst van ons, hun kinderen. 
Hij vertelde graag over het Ettens Mannenkoor 
waarvan hij 43 jaar trouw lid is geweest. 
De verhalen die hij vertelde zaten vol humor, hij 
straalde blijheid uit, hij had een zonnig humeur. 
In zijn laatste levensfase heeft hij moedig zijn 
heengaan aanvaard, toen hij begreep dat het 
niet meer ging. 
Dankbaar blijven we aan hem denken ..... " 
In deze korte levensschets die de kinderen van 
hem gaven, zullen velen Bertus Helmink herken
nen. Wij allen bewaren de herinnering aan een 
goede, hartelijke man die altijd spontaan bereid 
was te helpen waar hulp nodig was. Zo kennen 
collega's van het werk, maar ook vele Ettenaren 
hem. 
Mensen boeiden hem en alles wat groeit en 
bloeit in de natuur boeide hem. En hij zag erin de 
hand van de Schepper, hij was een man met een 
diep Godsgeloof. In dat geloof ging hij de zijnen 
voor en bad hij voor hun belangen. 
Hij was een man die we ons om zijn eenvoud en 
blijmoedigheid met diep respect blijven herinne
ren. Hij ruste in vrede. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Heel hartelijk danken we u allen voor de be
langstelling en het medeleven ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden van onze lie
ve man, papa en opa. 

Riek Helmink - van Hal 
Kinderen en kleinkinderen 


