
Gedenk in Uw gebeden, H. Missen 
en H. Communies de Ziel van Zaliger 

GERARDUS ARNOLDUS HELMINK 
Geboren te Vierakker 30 April 1874, voorzien van de 
H.H. Sacramenten der Stervenden overleden te Wichmond 
30 Juli 1941 en 2 Aug. d.a.v. op het R.)(. l(erkhof 

te Vierakker begraven. 

Op dezen Zaterdagmorgen droegen wij iemand . ten 
grave, die in waarheid ons doet denken aan het woord 
van Ecclesiasticus (6, 15): "Voor een trouwen vriend 
bestaat geen prijs, zijn waarde is niet te betalen". 

Een trouwe vriend, dát was hij; als broer in den 
kring zijner familie, als buur in zijn omgeving, als hulp 
aan de pastorie, in en bovertal zijn betrekkingen tot 
den evenmensclt, overal in parochie en dorp, was hij 
een v r ie n d, een vriend in dien echten zin van het 
woord, dien Augustinus bedoelt, war.neer hij zegt: 
"Een vriend is de helft van iemands ziel". 

De n:iam .Gerrit" was voor iedereen gelijkwaardig 
met onmiddelJijk helpen, overal voor zorgen, - van vroeg 
tot laat, spontaan en blij, zonder vertoon, voor allen en 
in alJes, - als een van7.elfsprekende zaak. Helpen was 
als 't ware zijn vak. Meel zijn leven is een onafgebroken 
aaneenschakeling geweest van werken en bidden, van 
hulp geven ann den naaste en van hulp vragen aan 
Ood. Een overschoon leven 1 

Trouwe vriend, wat moet Uw Joon groot zijn 1 
Helpen blijft Oij ons natuurlijk daarboven. Geef ons 
dan vooral iets mee van Uw heerlijke liefde tot jezus 
en Maria. Blijf voor ons tuinman, en besproei onze 
dorre zielen er mee. 

En wij - familieleden en zijn ta11ooze vrienden -
denken wij dagelijks aan dat andere woord van 
Ecclesiasticus (37,6): "Vergeet uw vriend niet in uw 
hart", en geef hem een rijk deel van uw gebeden en 
goede werken. 

Mijn Jezus. Barmhartigheid I 
Zoet Hart Pan Maria. Wêe.s mb'n hei'l. 
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