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Ter vrome nagedachtenis aan 

MARIA BERENDINA HEMELT 

Zij werd geboren te Erica, 23 augustus 1895, 
en overleed in de Veltmanst<ichting te Wei
teveen, 6 december 1979. De plechti"ge uit_ 
vaartmis werd gehouden i,n de parochiekerk 
te Erica, 11 december 1979. Daarna hebben 
we haar lichaam te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof alcaar. 

Dina Hemelt. Een klein mensje waar pit in 
zat. Dat had ze van haar ouders, die moes
ten werken als paarden om het hoofd boven 
water te houden. Vader zal wel eens terug
gestoten hebben tegen het on recht dat de 
kleine man werd aangedaan. Je moest je 
we l wer-en . Je werd vanzelf een beetje hoe
kig. Dat had Dina ook. Ze kon vurig reage
ren, en dan moest je maken dat je wegkwam 
Maar ze aardde ook naar moeder, die een 
goed en zacht mens was. Dina heeft het be
wezen. Ze heeft een leven geleid van vol
komen dienstbaarheid en toewijding . 
Ze verrichtte haar taak teruggetrokken in de 
pastories, nauwgezet en trouw. Een pastoor 
kon zich geen betere huishoudste.r denken. 
Dina deed het met plezier. En als al les dan 
piekfijn in orde was kon ze guitig glunderen 
uit haar donkere ogen. Dan was ze tevre
den. 
Voor haarzelf verlangde ze niets. 
Kleine Dina was een groot mens door haar 
nederige dlienstbaarheid, in navolging van 
Maria, in navolging van Christus. Ve len van 

ons kunnen daar niet aan tippen. We mogen 
dankbaar zijn dat zo iemand onder ons heeft 
çieleefd en gewerkt. 
Dina heeft de laatste iaren in de Veltman
stichting doorgebracht. Daar kon ze niet aar
den. Ze heeft zich daar nooit thuis gevoeld. 
Ze was uit haar doen. Het heeft haar veel 
moeite gekost om langzaam te aanvaarden 
dat het niet meer ging. Maar haar gelovig 
en biddend hart heeft haar overeind gehou
den. En als dan eens iemand goed hartelijk 
voor haar was, kon ze dankbaar lachen door 
haar tranen heen. 
Nu heeft Dina haar echt thuis gevonden. 
"Als Dina Hemel,\ niet in de hemel is, komt 
er niemand." 
Ze ontving de Sacramenten der zieken be
wust en vol overgave en ontsliep rustig in 
de Heer waarna zij verlangde. "Welaan goe
de en getrouwe dienstmaagd, treed binnen 
in de vreugde van uw Heer". 

Voor uw blijken van meeleven en gebed zeg
gen wij U har.lelijk dank. 

Familie H. Hofstede. 

Erica, december 1979. 


