
In het kruis 

van Christus 

ligt ons 



Blijft in Uw gebed gedenken 

Gradus Johannes Hemmink 
Hij werd geboren op 20 december 1892 

te Beltrum. Gesterkt door het H. Sacrament 

der zieken, gal hij vol overgave zijn leven 

terug aan zijn Schepper op 1 5 april 1972. 

Zijn lichaam hebben wij 1 9 april d.o.v. 

ter ru ste gelegd op het kerkhof in Beltrum, 

waar het de opstanding uit de dood afwacht. 

God stelt een grens aan het leven van 
iedere mens en deze wordt nooit over

schreden. Ook deze stoere en sterke man 

moest buigen voor de dood op de leeftijd 
van 79 jaar, De laatste jaren heeft hij 

voortdurend gesukkeld met ziekte en de 

laatste uren heelt hij nog veel pijn en 

lijden moeten doorstaan. Maar toch is hij 

ruSlig en tevreden ingeslapen. Hij is 
nu verlost uit zijn aardse leed en hij mag 

nu binnengaan in de hemelse vreugde bij 

God. 
Wij zij n onze dierbare oom van harte 
dankbaar voor alles wat hij voor ons per

soonlijk heelt gedaan en heelt betekend 
hier op aarde. 

Jarenlang heelt hi j buiten op het land 

hard moeten werken en heelt volop kunnen 

genieten van Gods schone schepping en 

rle prachtige natuur. Maar steeds heeft hij 

God ook gezocht en gediend in een 
oprecht gebed en groot geloof. Zijn leven 

was vooral getekend door bidden en werken. 

Beste neven en nichten, oprechte dank 

voor de hartelijkheid en goede zorgen 

waarmee jullie mij steeds omringd hebben. 

Vanuit de hemel zal ik aan jullie blijven 

denken. Mogen wij elkaar bij de goede 
God eens terugzien in het hemels Vader

huis. 

Heer, geef Uw d ienaar Gradus 

de eeuwige rust. 

Vooc de vele blijken van medeleven, 
die wij van U mochten ontvangen, tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
diecbace oom, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Familie Hemmink. 


