
VREDE ZIJ U ALLEN, 
DIE IN CHRISTUS ZIJT 



Ter nagedachtenis aan 

Gradus Hermanus Hemel 
echtgenoot van Dina te Wierike 

Hij werd geboren te Erica (Dr.) 16 nov. 1909 
Nog gesterkt door het H. Sacrament van het 
Oliesel is hij 21 jan. 1968 geheel onverwacht 
in de Heer overleden te Enter. Zijn lichaam, 
verwachtend de blijde dag der Opstanding 

is 24 jan. d.o.v. op het R.K. Kerkhof 
aldaar te rusten gelegd. 

Wanneer een leven onverwacht zijn einde vindt, staan 
wij weer voor de werke l ijkheid van het menselijk be
staan, die ons duidelijk maakt, dat God, de Heer van 
leven en dood, het leven geeft, maar ook bepaalt, 
wanneer en hoe het einde zal zijn. Wie in dat geloof 
is opgegroeid, zal ook dat leven aanvaarden en in be • 
rusting zich overgeven aan Gods Voorzienigheid, Die ons 
alle goeds kan geven, maar ook dat goede kan weg
nemen aan hen, die dan achterblijven met de onbe
antwoorde vraag; Waarom? Hier werd midden in de 
nacht een vader onverwacht door God opgeroepen en 
moeder blijft alleen achter met haar zorg voor de op
groeiende jongens, die nu beter dan ooit beseffen, 
wat hun vader voor hen geweest Is. 
Moeder herinnert zich de toegewijde liefde van hem, 
met wie zij samen bijna 23 jaar de liefde en zorg 
heeft gedeeld voor hun gezin. De jongens denken terug 
aan al die tijd, waar in veder naar beste weten hen 
begeleid heeft in hun groei naar de volwassenheid. 
Maar zij weten met ons , dat het leven verder gaat, 
zoals God dat heeft vastgesteld en in dat verdere leven 
zal hij in dankbare herinnering blijven voortbestaan. 
Lieve vrouw, onze liefde geve je de troost in eenzame 
uren en de kracht om voor onze jongens te blijven 
zorgen, zoals wij dit altijd samen hebben gedaan. 
Beste jongens, weest een steun voor moeder, door haar 
alle liefde en volgzaamheid te geven in haar zorg voor 
jullie. 

Onze Vader - Wees Gegroet. 
Hij ruste In vrede. 


