


Wil in uw gebed gedenken 
FRANCISCUS JOHANNES HERMELINK 

weduwnaar van 
GEERTRUIDA J. M. HORSTHUIS 

Hij werd 13 nov. 1912 te Denekamp gebo
ren. overleed gesterkt door de H. Sacra
menten 11 maart 1971 in het r.k. ziekenhuis 
te Enschede. Zijn lichaam is 16 maart d.a.v. 
op het r.k. kerkhof te Denekamp te ruste 

gelegd. 

"God louterde mij als goud dat door het 
vuur gaat. Zijn weg hield ik. ik ben er niet 
van afgeweken". Hij had volop reden om 
deze woorden van Job tot de zijne te ma
ken. De ene ziekte riep de andere op, pijn 
en benauwdheid dag en nacht; daarbij een 
voortdurende zorg voor zijn jonge gezin, 
tenslotte de onrust, angst en eindelijk de 
zekerheid van het afscheid van haar, die 
menselijker wijze gezien voor hem en zijn 
kinderen onmisbaar was. Eigenlijk te veel 
om alleen te dragen. te veel om op de vraag 
"waarom dit alles" een antwoord te vin
den. Toch heeft hij het opgebracht. omdat 
hij het samen deed met Hem, die wist wat 
lijden is. met Christus die de lijdensbeker 
tot de bodem ledigde. Daarom is dit leven 
zo waardevol voor hem en de gemeenschap. 
daarom was hij in staat om ondanks alles 
zijn opgewektheid te bewaren, daarom kon 
hij door zijn voorbeeld en hartelijkheid zo
veel voor de zijnen betekenen. Nu is hij 
van ons heengegaan; in korte tijd verlie-

zen wij vader en moeder. Wij willen niet 
egoïstisch zijn. Wij weten dat het voor va
der goed is bij God en onze moeder te zijn . 
Zij zullen bij God voor ons ten beste spre
ken. want met hun liefde blijven zij bij 
ons, zoals zij in onze liefde voortleven . 
Hun dankbare kinderen zullen wij blijven 
en eveneens geïnspireerd door den Heer, 
zullen wij hun werk voortzetten. 

Voor Uw deelneming. welke wij hebben 
ondervonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze beminde vader. betui
gen wij U onze hartelijke dank. 

FAMILIE HERMELINK 

Denekamp, maart 1971. 
Prinsessenstraat 16 
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