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Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Gregorius Groot Kormelink 

Hij werd geboren op 23 april 1933; toen hij nog 
pas 48 jaar was , is hij in de Heer overleden, 
gesterkt door de ziekenzalving, op zondag 
6 september 1981 . Voor hem werd de uitvaart
dienst gehouden op donderdag 10 september, 
waarna we hem ter ruste hebben gelegd op het 

parochiële kerkhof te Hengevelde. 

Hij moge rusten in vrede . 

Het is moeilijk om te aanvaarden , dat een 
mensen-leven wordt afgebroken, dat jong en 
onaf is, zoa ls het met Benny was, die nog 
zoveel van zijn leven kon verwachten. Wie zou 
niet hopen , dat er toch nog herstel mogelijk 
zou zijn? Aan een kleine strohalm hou je je 
vast, totdat je voelt dat er geen hoop meer is , 
zoals Bennie die ze i, dat hij het niet meer zag 
zitten. Maar door ons geloof zijn we nooit zon
der hoop; daarom ook dat we God vragen, om 
te voltooien wat ons mensen ontbreekt. In dit 
vertrouwen leggen wij dit leven in Gods handen. 
Benny was rustig van aard, ging zo zijn eigen 
gang, verwerkte alles voor zichzelf. Hij was een 
man van weinig woorden, ingekeerd als hij was 
in zichzelf; hij sprak niet gemakkelijk over de 
dingen die hem bezig hielden , klaagde daarom 
weinig over zijn ziekte. Maar hij respekteerde 
zichzelf wel, en was bijvoorbeeld niet tevreden, 
toen hij zijn werk van chauffeur eens op een 
kleine vrachtwagen moest uitoefenen . Toen hij 
vanwege zijn ziekte niet meer kon werken , kon 
hij gelukkig zijn met zijn auto, zijn muziekappa
ratuur, zijn lektuur, en zijn enthousiasme voor 
de voetbalsport. 
In de stilte van zichzelf heeft Benny gewor
steld met zijn probleem van het lijden; hij heeft 
zijn kruis moedig gedragen . 
Moge ook zijn kruis een te-ken zijn van hoop -
dat Benny deel moge krijgen aan de verrijzenis 
van de Heer, dat bidden wij; moge hij delen in ' 
het eeuwige licht. 


