
Wij bewaren warme herinneringen aan 

Harry Wermelink 
echtgenoot van Ria Monninkhoff 

Hij werd op 8 maart 1934 te Losser geboren en 
overleed geheel onverwacht thuis in Oldenzaal op 
28 april 1994. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in de 
H. Antonius van Paduakerk en hem daarna begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Onbegrijpelijk is het voor ons, pa zo volkomen onver
wacht uit ons midden te moeten missen, zonder ook 
maar een woord van afscheid. In al onze onmacht 
kunnen we nu niet anders doen dan afscheid nemen en 
pa, die zoveel voor ons betekent, een warm plekje 
blijven geven in ons hart. Want naast al ons verdriet zijn 
we ook intens dankbaar voor deze man en vader! 
Pa was een echte huismus. Hij hoefde niet zonodig 
overal heen en om uiterlijk vertoon gaf hij niets. Hij 
probeerde overal steeds de zonnige kant van te zien. 
Pa maakte zich geen al te grote zorgen. Hij wist dan 
ook dat er door ma goed voór hem gezorgd werd, al 
meer dan 30 jaar. Hij was geen man met het hart op de 
tong. Wel sprak hij graag met de komende en gaande 
'man' over allerlei ditjes en datjes. Hij had dan ook een 
brede belangstelling. 

Naast de stilte van de natuur, waarin hij uren bramen 
kon plukken, had pa ook mensen om zich heen nodig. 
Familie, vrienden, buren waren welkom. Vooral oma 
Monninkhoff had een warm plekje in z'n hart. Uren kon 
hij ook met kinderen spelen. Altijd was er tijd voor een 
grap en een grol. Pa was dan ook geen man die zich liet 
opjagen. Maar wat hij deed, dat deed hij goed! 
Hoewel hij hield van zijn werk als bedradingsmonteur 
bij Signaal, was hij 3 jaar geleden toch geweldig blij in 
de VUT te kunnen. Eindelijk volop tijd voor z'n grote 
passie: de duiven. Het heeft jammer genoeg niet lang 
zo mogen zijn. 

'Pa, we zullen je intens missen. We hopen van harte 
dat onze hemelse Vader -zoals dat een Goede 
Duivenmelker betaamt- jou zal omgeven met al de 
nodige zorg en warmte. We hopen dat je bij hem op 
krachten mag komen en mag voortleven onder zijn 
veilige vleugels.' 

Voor al uw nabijheid en warmte in deze voor ons zo 
onwezenlijke en verdrietige dagen, willen wij U van 
harte bedanken. 
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