


Ter herinnering aan 
GERARDUS JOHAN JOSEPH 

HARMELINK 
geboren te Tubbergen 19 maart 1913, 

overleden te Utrecht 11 mei 1979. 

Op de 39 ste verjaardag van zijn 
priesterwijding ging hij heen uit onze 
levenskring. 
Hij laat een grote leegte achter, want 
wij missen de inspiratie en de warmte 
die van hem uitging. Hij was een man 
van diepe levensernst, die zijn geloof 
voortdurend bleef voeden door veel te 
lezen, vooral uit de Heilige Schrift, en 
door gebed en bezinning vaak samen 
met zijn huisgenoten. 
Hij nam zijn priesterlijk ambt heel 
serieus en had geen moeite om de 
verantwoording die dat met zich mee
bracht met graagte op zich te nemen 
Niemand voelde zich door deze ernst 
bezwaard, want hij drong nooit Iets aan 
anderen op maar bood slechts In alle 
eenvoud aan wat er In hem zelf leefde 
aan vertrouwen, aan geloof en aan 
liefde. 
Die eenvoud ging samen met een rijke 
humor en ook met een zekere 
vrijmoedigheid. 
Wat hem niet aanstond was pose, 
onechtheid en "gedram". Dat was dan 
ook wel te merken. 
Door zijn warmte en tederheid en 
nuchtere werkelijkheidszin kon hij veel 
mensen bereiken. Meerderen heeft hij 
ook aan zich verplicht vanwege de gast-

vrijheid van zijn hart en van zijn pastorie 
bij angstige of precaire momenten in hun 
leven. 
Tot aan de laatste twee jaren van zun 
leven genoot hij van zijn gezondheid 
Daarna begon de uiterlijke glans van z1Jn 
leven af te nemen. HIJ was daarbij hard 
voor zich zelf als hij pijn te verduren 
had en probeerde te voorkomen dat 
anderen het merkten. Hij groeide toen 
in zichzelf naar de afsluiting van ziJn 
aardse levensperiode. 
Op 29 april 1976, toen hij nog helemaal 
gezond was, schreef hij in een bijlage 
van zijn testament: 
··op deze zonnige morgen in de lente 
heb ik de mis gelezen. Het Evangelie 
was uit Johannes 3. Jezus zegt daar 
Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven 
Ik ben zeer dankbaar dat ik dat mag 
en kan geloven, dankbaar ook aan allen 
die mij dat geloof hebben aangereikt en 
voorgeleefd. Ik hoop dat ik in dit geloof 
mag verder leven en sterven". 
Zo is het gebeurd. 
Moge Christus hem voor ons bewaren 
tot we allen weer herenigd worden. 

Onze hartelijke dank voor Uw meeleven 
in deze moeilijke dagen. 

zijn huisgenoten: 
G. A. M. Veltmaat 
H. J. B. Jacobs 
P. A. G. Rentlnck 
namens de familie: 
J. Harmellnk, Geesteren. 


