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GOD PLANTTE DEZE BLOEM IN 
'DE HEMELHOF 

VOORDAT DE BOOSI-IEID I-IAAR 
'REINI-IElO HAD GESCHONDEN. 



Wil in Uw gebed gedenken 

JOHANNA HENDRIKA HERMELINK 
dochter van 

Franciscus Johannes Hermelink 
en 

Maria Geertshuis 
geboren 30 Januari 1920 te Denekamp en overleden 
de 12de December 1950 te Denekamp, voorzien van 
de laatste H.H. Sacramenten, na een langdurig gc
àuldig gedragen ziekbed en begraven aldaar op 
16 December d.o.v . op het Katholieke Kerkhof. 

Zoals zij stil en eeuvoudig door het leven ging, 
zo is zij ook van ons heengegaan. Maar al bleef zij 
door bescheid enheid misschien onopgemerkt voor 
de mensen, zij was een v,·erkzaam eu zeer zorg
zaam meisje. 

Met b~jna angstvallige stiptheid volbracht zij 
haar plicht voor God en h aar ouders, be minde hen 
en haa1· zwaarste kruis tijdens haar ziekbed, was 
de droefheid harer ouders. 

In de dagen van tegenspoed en beproeving was 
z~j vol berusting en overgegeven aan Gods H . Wïl, 
een voorbeeld voor ous allen in d it aar dse tranen
dal, waarin wij zuchten en wenen. 

Nu heeft God zijn t rom\'e d ienares , na een ver
borgen leven V!ln 30 jaar tot zich geroepen om 
haar het honderdvoudig loon te schenken voor 
haar zorgzaam en goed christelijk leven. 

Dierbare ouders, broers en zus te r s, weent niet 
over baar. Zij beloofde immers voor U allen veel 
te zullen bidden, als zij bij God zou zijn. 

Dat is haar dank voor Uv,· uitstekende zorgen, 
voor allen ook die ha ar verpleegden en bijstond en . 
Zij heeft b~t herhaald elij k gezegd . 

0 Jezus zachtmoedig en nederig van Hart, mank 
ons hart volgens Uw h art! 

Onze Vader - \Vees Gegroet 
Zij ruste in vrede . 


