
Denk 1n uw gebed nog eens terug aan 

Gerhardus Hendrikus Nicolaas Hemmelder 
Geboren te Enschede op 19 april 1928. 
Sinds 7 augustus 1963 echtgenoot van 

Theresia Hermina Tinselboer 

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken 
overleden te Enschede op 5 augustus 1996. 

Met een plechtige Eucharishevienng in de 
kapel van 't Dr. Ariënstehuis namen we op 

9 augustus afscheid van hem. 

Hij was een rustige en zachte man, die gehan
dicapt vanaf zijn geboorte de vele teleurstellin
gen en beproevingen die hij gekend heeft, ge
dragen heeft zonder zich daar ooit over te be
klagen. Veel moet hij geleden hebben, maar 
hoewel gevoelig van aard, was hij niet iemand, 
die liet blijken wat er innerlijk in hem omging. 
Stil ging hij Zijn eigen weg. 
Genietend van de kleine vreugden van het Ie· 
ven van Zijn werk vooral bij de fa. Wind, toen 
hij dat 1n beperkte mate nog kon doen. Toen 
dat ten gevolge van verschillende zware opera
ties ook weg viel en hij z'n werk als hobby ook 
op moest geven, vocht hij zich ook dáár door
heen, altijd gedreven door Zijn "lijfspreuk": luc
tor et emergo, ik worstel er doorheen en kom 
erbovenop. 

Nog bijna 8 jaar woonde hij in een aanleunwo
ning van 't Ariënstehu1s Daar heeft hij, hoe be
perkt het leven ook voor hem was, nog een 
mooie tijd gehad. 
Samen met zijn vrouw, die onvoorstelbaar veel 
voor hem betekende in al die jaren van hun hu
welijk. Ook al uitte hij z'n gevoelens niet zo ge
makkelijk: zijn grote dankbaarheid voor de ge
borgenheid die hij bij haar gevonden had blijkt 
wel uit het gedichtje, dat hij op dit gedachten1s
plaa~e vermeld wilde zien: 

"Zalig zy die 1100r mq zorgden 
ook al duurde het 1aren lang. 
Me vertroetelden en troostten 
als ik éénzaam was of bang. 
Zalig zij die van mij hielden 
ook al was ik hen tot last. 

En die op me bleven passen 
ook als ~hen 'ns 0011 niet heeft gepast.• 

Juist terug van een vakantieweek met ·t Rode 
Kruis, kwam er een einde aan zijn levensreis 
De accu was leeg en hij had er vrede mee. 
Wij gunnen hem van harte, dat hij nu genieten 
mag van de hemelse vreugde bij God op wie 
hij vertrouwde. 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en meeleven 
en ter gedachtenis aan mijn goede man 

Th. H. Hemmelder-Trnselboer 


