
Tu vrome herinnering aan 

Arnoldus Gerardus Helmink, 
Weduwn••r van Berendln• Joh•nn• Besse lfnk 

Ere~d1rt.c-tcur van ht:t Zangkoor Sint Ctt:1ha. 
Btg1h1gd mtt het Er<kruîs "Pro Edt!la tt Poollfice" 

Hij iag het levenslicht en werd God. kind 
te Vluakker. 21 Octobtr 1870. 

Na langdudgt blindheid en voorbttldig gtdragtn 
lijdtn aan><:houde hij zijn Schepper en Zaligmakér, 

te Vierakker, 28 Febr. 1952. 
Op J Maart d.a.v. werd zijn lichaam naar dt 

laatst• rustplaats geleid op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Ps. H>4, 33, 
"Heel mijn /even zal ik ::ingen voor Jahweh, 
Mijn God blijven loven, zolang ik besta!" 

- en dat 1.1 voor t:t:uwig. Ja. v.cl moogt gij ?6 
jubtltn. MHr dan ze"ill langt jaren htbt Gij op de 
mt:Ht voorbeeldige wijze in vervulling gebracht: 
"Qui cantat. bit orat." 

De Koninklijke wet der liefde (Jac. 2. 8) hebt Gij 
volbracht ten opzichte van Uw God. van Uw buis· 
gezin. van parochie en van talloitn dit Gij maar 
hebt kunnen helpen. 

"Ome Nol" was ieders vrltnd. Zoals gij, moet 
Uw echtgenote geweest zijn. Aan de vruchten kent 
mt.n de boom. Onwillekeurig denktn we btubij aan 
het heilig e~htpaar. San lsidroen San1a Maria Torr1bia. 
d it: door bu1tcngt:wont verv\llling van hun gewone 
plichten van staat tot :ullt een hogt graad van 
heiligheid opklommen. 

Groot in geloof. en klein in %t.lfschatt1ng. t.n daar
door weer groot in onderwerping aon het Guag. 
werd Gij ttrtcht puierd met het Erekruis va n Chnstus' 
plaatsbtkltder. Wij donken U voor Uw voorbeeld. 
Blijf. GIJ, de U io dierbare parochie gtdenken. -

Mijn btstt kinderen en kleinkinderen, hoe goed 
heb ik htt bij U gthad. Ik leefde in ttn voortduren
de zomer van warme genegenheid en litfderajkt: ver" 
zorg ing. Nu 15 de oogst voor mij gekomen. Zulk ttn 
OOQSt bid 1k m dank voor U af. Het tal er zó een 
UJn. als Q< mtt mij wilt btstfftn. dat al btt aardse 
•l«hts 11delbe1d •• !Prediker 1. 2). 
Blijven we voor elkaar bidden.Totwttrtitnshierboven. 

Ml10 )tiuS, barmhartightid ! 
Zoe.t Hart van Mari~ wees mijn heil. 

P AOCL 2(.Elk 300 d. afl. telk.) 


