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Dankbare herinnering aan 

ANTOON HEMEL 

Hij werd geboren op 7 september 1902 te 
Klazienaveen. Op 23 mei 1936 gaf hij zijn 
Ja-woord aan Maria van Os en vestigden zij 
zich in Erica. Uit deze verbintenis, die bijna 
55 jaar mocht duren, werden een zoon en 
drie dochters geboren. 
Hij leidde in grote plichtsbetrachting een 
arbeidzaam leven en was vele j aren werk
zaam OP het land en in het veen. 
Thu is had hij steeds aandacht voor zijn ge
zin en omringde hij zijn vrouw en kinderen 
met zorg. Hem sierde een sterk rechtvaar
digheidsgevoel en hij had gevoel voor hu
mor. Hij was een man van n iet praten maar 
doen en wel met een grote stiptheid. 
Naarmate de familiekring groter werd, toon
de hij steeds duidelijker zijn genoegen wan
neer allen in zijn nabijheid waren. 
Na zijn pensionering gaf hij zich vo lledig 
over aan zijn groentetuin en was telkenmale 
weer trots op zijn oogst . Toen huis en tuin 
te groot waren geworden en verhuisd werd 
naar een beschut plekje in de Bente, wer
den ook daar weer de mogelijkheden benut 
om nog wat aardappelen en groente te 
verbouwen. Dit was ook zijn bezigheid ge
weest toen hij op 23 apri l 1990 aan het e ind 
van de dag opeens onwel werd en er een 
e ind kwam aan zi jn lichamelijke krachten. 
Zijn geest en w ilsk racht waren echter niet 

gebroken . In de per iode hierna dat hij in 
het verpleeghuis "De Horst " verbleef le
verde hij een grote inspanning door 'n 'stuk 
zelfstandigheid terug te veroveren , waar
door het mogelijk werd weer met zijn vrouw 
samen verder te leven in de geborgenheid 
van het verzorgingshuis " De Bargeres" . 
Op 11 maart 1991 gaf hij plotseling zijn le
ven terug in de hand van zijn Schepper. 
Zijn stoffelijk I ichaam hebben we op 14 
maart 1991 toevertrouwd aan de aarde van 
het R.K. kerkhof te Erica. Daar rust het tot 
de dag van de Heer. 

G_oede God, deze diepgelovige mens, onze 
dierbare man, vader en opa moeten we uit 
handen geven. We zijn verdrietig maar te
vens dankbaar dat hij van ons was. 
Neem de onrust van zijn leven op in Uw 
rust, dat vrede betekent voor altijd. In Uw 
hand weten we hem in die vrede. 
Hij zal voortleven in zijn kinderen ; liefde 
verbindt in leven en in dood. 

Voor Uw medeleven in deze voor ons 
zo droeve dagen danken oprecht 

M. Hemel - van Os, 
kinderen en kleinkinderen. 


