
Rust nu maar ui1, je hebt 1e strijd gestreden, 
Wie kan begrijpen, wat jij al hebt geleden 
wie kan het voelen, wat Jij al hebt doorstaan" 
Rust nu maar uit! 

Moge dit voor velen een dankbare gedachtenis zijn aan 

Albertus Hendrikus Hemme 
echtgenoot van 

GERDA WIJERING 
eerder weduwnaar van 

MARIA SIJTSMA 

Hij werd geboren te Emmen op 7 oktober 1920. 
Gesterkt door het Z1ekensacrament overleed hij te 
Denekamp op de avond van Allerheiligen 1982. Met 
een plechtige Eucharistie-viering hebben we afscheid 
van hem genomen en hem te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof te Denekamp op 6 november d.a.v. 

Na 62 jaar is dit leven al voltooid en alles is vol
bracht. Bertus stierf op Allerheiligen en men is 
geneigd te denken : hij heeft verdiend op die dag de 
hemel open te vinden. want de Kerk viert dan het 
feest van de rijpheid, van de volheid. Zij viert dan 
de gemeenschap van mensen die model genomen 
hebben op Chri st us; die Kerk leest ons dan voor 
over de bergrede, de 8 zalig-sprekingen, de magna 
charta, de grondwet van het Rijk Gods: zij verw11st 
ons dan naar de mensen die volhouden in een ge· 
loofshouding, spijts eigen beperktheid, mensen die 
blijven luisteren en zeker zijn van Gods trouw. 
En er is dan maar één maatstaf voor dat Rijk Gods: 
wat heb je betekend voor de ander! Hoe radicaal 
was jouw liefde? Bewandelde je de weg van Chris· 
tus. de weg van breken en delen? Anders gezegd: 
wat een geluk als je 'n humaan en mild mens bent, 
want dan bezit je het beloofde land ..• 

En zo mo2en we ons dit leven, zo vol pijn, tegen· 
slag en ziekte, herinneren als een voorbeeldige in 
vulling van Jezus' Bergrede. 
Zich volkomen bewust van de toestand waarin zijn 
ongeneeslijke ziekte hem had gebracht. hield hij niet 
op zich toe te vertrouwen aan God. Samen met zijn 
vrouw en kinderen kon hij het verwerken. gelovend 
in Gods leiding en gesterkt door de onderlinge liefde. 
Steeds dankbaar, besefte hiJ met hoeveel liefde hij 
omringd werd en met hoeveel inzet dag en nacht 
verpleegd en hij is dan dod~l 1jk vermoeid in zijn 
eigen huis gestorven. 
Dankbaarhe•d, l1jdensmoed en goedheid waren be
proefde begrippen in zijn leven. Hoeveel mensen 
heeft h •J niet geholpen met zijn mildheid of met een 
goed gesprek. 
Gerda, mijn lieve vrouw. dank voor je zorgen om 
mij. Door onze tranen heen zeggen we: ons mooie 
huweli1k is ook mooi geeindigd. FiJn dat we bij el 
kaar konden bl11vcn. 
Mijn kinderen, 1u ll ie medeleven deed mij echt goed. 
Blijft voor elkaar bezorgd zijn en helpt elkaar in 
groot Godsvertrouwen. En ... omdat we geloven 
in de gemeenschap van de heiligen: Tot weerziens. 

Voor uw deelneming bij de ziekte en na het over
lijden van mijn beminde man en onze zorgzame 
vader, betuigen wij u onze hartelijke dank. 

FAMILIE HEMME 

J. Benneker, koster, Denekamp 


