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HILARIUS HERMELINK 

zoon van J G P HERMELINK en J. A. BOERS 

Hij werd geboren te Denekamp 14 januari 1961 
en is aldaar overleden In de vrede van Christus 
28 april 1974 . HU werd begraven op hei r.k. kerk· 

hof ic Oene~amp 2 mei 1974. 

Blij en vrolUk van aard maar toch ook nuchter en 
bedachtzaam. vol Idealen en altijd bezig, 'n vriend 
voor velen en een echte Jongen. zo was onze 
Rud ie. Met een bl!Jde lach op ziin gezichl Ring 
hij door zijn nog zo jonge leven, waarvan hii OClk 
de ernst heeft leren kennen als hij het eens moel 
lijk had. Zijn )eudig élan werd plotseling door· 
kruist door i-cn vcrradelUke ziekte en zijn levens· 
bloesem viel af voordat hij vrucht kon draqen. 
Hoeveel zorgen dit ook heeft meegebracht; hoe 
groot het verlies ook Is voor zijn ouders, broertjes 
familie en vrienden. allen zullen aan hem terug
denken als een lieve en fijne jongen, die ze erg 
zullen ml<sen. 
Er was veel liefde en zorg, er was veel qeloot en 
Godsvertrouwen In zijn dertien levensjaren heeft 
hij ons veel geleerd over hoe wil moeten leven. 
hoe wij klein voor de wereld groot kunnen zün 
vonr God. die de Heer Is van leven en dood. Voor 
zijn dierb<1ren ZJI hij een licht in hun hart bliiven, 
zeker voor z1Jn ouders die hem als een gave van 
God mochten 0111vangen en In christelijke hoop 
durven 1erug Ie geven. 
Mijn lieve vader en moeder, in uw armen ben Ik 
gestorven, laren we nu blij zijn dat het kruis Is 
overgegaan In eeuwige vreugde; ik dank u bijzon· 
der voor alles. 
Mijn lieve broerr)es, familie. vrienden en kennis
sen durf Ik ie vragen dat u mij bewaart in uw 
hart, bliJfl vcrirouwen op de toekomst. Ik hoop 
dat u allen dre mij gekend hebben mij nooit zul 
len vergeten In uw gebed en herinnering. 

De liefde sterft nooit. 

Rudie rus! In vrede 

bij God in de hemel. 

Voor u deelneming ondervonden tUdens de ziekte 
en na het overlijden van onze beminde zoon en 
broer, betuigen wU u onze hartelijke dank. 

FAMILIE HERMELINK·BOERS 

Denekamp, mei 1974 
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