


Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS HERMELINK 

weduwnaar van 

ANNA MARIA l<OCI<. 

Hij werd geboren te Denekamp 28 februari 
1901 en is aldaar overleden in de Vrede van 
Christus 25 febr. 1978. Hij werd begraven 
op het r.k. kerkhof te Denekamp 2 maart 
1978. 

Een gelovig en verdienstelijk mens is van 
ons heengegaan. Zoals hij heeft geleefd, zo 
is hij ook gestorven, vol overgave aan God 
en de mensen. 
Samen met zijn vrouw bouwde hij in het 
bekende Denekampse hotel van Blanken 'n 
goede toekomst op voor zijn kinderen. Hij 
was een zorgzame echtgenoot en 'n liefde
volle vader, die vanuit zijn gedegen op
vattingen zich inzette voor zijn werk. maar 
ook nog tijd vond voor functies in het 
plaatselijke verenigingsleven. 
Toen zijn vrouw hem kwam te ontvallen, 
alweer meer dan tien jaar geleden, verliet 
hij zijn bedrijf om rust te vinden. Zijn een 
zaamheid verdreef hij door lange wande
lingen, maar tenslotte zocht hij een plaats 
in het bejaardencentrum. 
Daar heeft hij nog een paar mooie jaren 
mogen beleven en was hij erg tevreden 
over de goede verzorging, die hij daar 

mocht genieten. In stilte genoot hij van de 
dagen, die hem gegund werden, maar hij 
bleef gehecht aan zijn kinderen , die hij 
volgde tot de laatste dag van zijn leven. 
Onverwacht kwam zijn dood, 'n paar da
gen voor zijn verjaardag, waar hij zich op 
verheugde. Zijn krachten waren ten einde 
zijn levenstaak was volbracht. 
Mijne dierbaren, ik dank jullie voor alle 
liefde en zorg voor mij. Ook dank ik fa
milie, kennis, en en allen die mij geholpen 
hebben. Ik ben van u heengegaan maar 
bewaart mij in uw gebed en herinnering. 

Hee r gee f hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het 

overlijden van onze beminde vader en opa 

betuigen w ij U onze hartelijke dank. 

Denekamp, maart 1978 
Hopmanstraat 11 

Familie Hermelink 

J BENNEKER - koster - Denekamp 


