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Dit is een dankbare herinnering aan en een 
vrome nagedachtenis van 

Johannes Bernardus Hemmink 
die gehuwd was met Anna Maria Vennevertloo 

en eerder met Johanna Klein Gunnewiek 
Hij werd 13 Mei 1889 te Beltrum geboren, 
en overleed op het Feest van het Kostbaar Bloed 
1 Juli 1958, nadat hij door zijn eigen zoon 
namens de Kerk gesterkt was door de H . Sacra
menten der Stervenden . Wij legden zijn lichaam 
ter ruste op de akker van de vrede te Beltrum 

5 Juli 1958. 

Weest niet bedroefd zulk een vader te hebben 
verloren, maar weest blij zo iemand als man en 
vader te hebben gehad. Hij immers was een man 
met een eenvoudig maar diep geloof, met een 
bescheiden maar wijs en verstandig oordeel, met 
een grote levensernst en een weloverwogen zorg 
voor de toekomst. Voor en boven alles was hij 'n 
vader, altijd bezorgd en zorgend voor het welzijn 
van de zijnen. Zijn vele bekenden hebben het 
reeds in één woord gezegd : hij was een recht 
vaardig man, die bemind was in zijn gezin en ver 
daarbuiten. In de avond van z ijn leven wachtte 
hij samen met zijn huisgenoten het einde af met 
een grote helderheid van geest en een volledige 
overgave van zijn wil. Zo kreeg hij van God de 
rust, die hij op aarde nooit had gezocht. 
Marie, mijn sterke vrouw, ik bedank je voor 
alles wat je mij hebt gegeven, vooral voor de 
kinderen e n ik hoop dat zij in de leegte die ik 
achterlaat, een, steun voor je mogen zijn, nu 
en later, zoals zij dat voor mij waren altijd 
maar bijzonder i n de laatste dagen van mijn 
leven. Leeft allen zo, dat wij eens samen met 
ons mooie grote gezin bij God gelukkig 
mogen zijn. Huisgenoten en familie, vrienden 
en bekenden, denk een enkele keer aan mij 
bij de H . Mis, jij vooral H enk als je aan het 
a ltaar staat. 

HIJ RUSTE IN VREDE. .. 


