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Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Hermannus Hummelink 
Herman 

sinds 18 februari 1985 weduwnaar van 
Anna Maria Noordenneer 

Hij werd geboren in de gemeente Haaksbergen 
op 121uh 1900. Op 15 november 1938 trouwde 

hij met Annemie Noordenneer. 
Ze kregen 5 zoons en 1 dochter. 

Gesterkt door het Sacrament der zieken is hij in 
Verpleeghuis St. Elisabeth te Delden overleden 
op 21 december 1998. Op 24 december d.a.v. is 

hij na een Uitvaartviering in de parochiekerk 
St. Stephanus te Bornerbroek te ruste gelegd op 

het R.K. kerkhof aldaar. 

Hennan hield van eenvoud en gewoon doen. Hij 
heeft vanaf zijn jeugd hard gewerkt, vooral jaren
lang als metselaar in de bouw. Daarnaast was hij 
huis· en noodslachter. 
Zijn gezin vonnde zich met name tijdens de toch 
al moeilijke oorlogsjaren, waarin op het eind daar
van ook nog hun huis in brand werd geschoten en 
zij alles verloren. Hij heeft met Annemie samen 
de kinderen alle zorg en mogelijkheden tot verde· 
re ontplooiing kunnen bieden. Hennan was een 
natuunnens, die hield van alles wat groeide en 
bloeide en zelf graag in zijn eigen tuin bezig was 
of die van anderen verzorgde. 

Zo was hij vele jaren te vinden in de pastorie-tuin 
of op de velden van de voetbalvereniging. 
Hij hield in zijn leven van vastigheid en het 
uitgaan van duidelijke principes, waarden en 
nonnen. Nieuwe wegen ging hij pas als de deug
delijkheid ervan bewezen was. In deze lijn was 
ook zijn geloofs· en kerkbeleving. Hij voelde zich 
bij de parochie betrokken en is her en der koor· 
zanger geweest. 
Hennan was een mens met niet teveel woorden. 
Hij vond het het beste om op bepaalde momen
ten te zwijgen. Ook het verdriet rond het overlij· 
den van zijn vrouw en later van zoon Wim, wilde 
hij verwerken op zijn manier, bijvoorbeeld door er 
maar niet over te praten. Het is goed geweest dat 
hij zolang mogelijk heeft mogen blijven wonen op 
zijn vertrouwde plek aan de Holtkampsweg in 
Ambt-Delden. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door de liefdevolle 
zorg van Wim en Slenie. Toen hij meer intensieve 
zorg nodig had, is hij naar Verpleeghuis 
St. Elisabeth in Delden gegaan, waar hij nog een 
half jaar naar zijn zin heeft mogen verbli1ven. 
Hennan is een voorbeeld van een mens die ook 
groot kan zijn in eenvoud en gewoonheid. 
In de dagen dat wij de geboorte van het Licht op 
aarde vieren, mogen wij zeker zijn dat hij en 
Annemie samenzijn VOO< altijd in Gods eeuwig 
Ucht. 

Mogen zij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling voor onze vader en opa 
en voor uw blijken van medeleven bij zijn overlij
den en afscheid, danken wij u hartelijk 

Fam. Hummelink 
Holtkampsweg 1 
7495 WD Ambt Delden 


