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Ter dankbare herinnering aan 

Hermanus Wilhelmus Wilmink 
sinds 23 juli 1986 weduwnaar van 

Hermina ter Haar 

Hij werd geboren te Bornerbroek op 26 september 
1898. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken 
is hij thuis in alle rust overleden op 22 september 
1990. Precies 92 jaar na zijn geboortedag hebben 
we zijn lichaam te rusten gelegd op het kerkhof 
van de St. Stephanusparochie te Bornerbroek. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de laatste 
jaren van zijn leven en na zijn overlijden, zeggen 
wij u onze hartelijke dank. 
Een speciaal woord van dank voor allen, die op 
een liefdevolle manier geholpen hebben met de 
verzorging van vader en voor de steun die we 
daarbij mochten ondervinden. 

Familie Wilmink 

Het afscheid van onze vader en opa doet ons pijn. maar we 
zijn blij dat we hem zo lang in ons midden mochten hebben. 
Als diep gelovig man was vader bereid het aardse beetaan te 
verlaten. Graag wilde hij weer verenigd worden met zijn 
vrouw. zijn op jonge leeftijd overleden dochter, die hij zo 
node kon missen. en met Anna. vele jaren hun trouwe huis
genote. 
De boerderij waar hij werd geboren, bleef de plaats waar hij 
zijn hele leven heeft gewoond en gewer1<t. Hij wes met hart 
en i:iel verknocht aan deze plek en werkte graag op het land. 
In deze vertrouwde omgeving kon hij ook zijn liefde voor de 
dieren goed kwijt. Vooral de paarden~ de duiven en de hond 
hadden zijn voorkeur. 
In 1939 trouwde hij met Hermina ter Haar. Zij was zijn grote 
steun en toeverlaat. Veel liet hij aan haar over. omdat hij wist 
dat het haar goed toevertrouwd was. 
Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, maar ook 
verdriet bleef hun niet bespaard. Toen in 1968 hun enige 
dochter Gerda overleed, was dat een slag waar hij nooit 
weer overheen is gekomen. Deze gebeurtenis tekende hem 
voor de rest van zijn leven. 
Zelfstandig en onafhankelijk zijn van anderen was voor hem 
erg belangrijk. Dat maakte het niet altijd gemakkelijk met 
hem om te gaan. Toch was hij een bezorgde vader en een 
lieve opa voor zijn kleinkinderen, waar hij veel aardigheid 
aan had. 
Toen het langzamerhand stil werd om hem heen, vond hij 
kracht In zijn dagelijks gebed. 
De laatste jaren was zijn grootste angst anderen tot last te 
zijn, maar hij wilde graag tot het einde toe thuis blijven. 
Toen zijn lichamelijke krachten afnamen, was hij dankbaar 
voor alles wat er voor hem werd gedaan en voor het begrip 
van iedereen die hem verzorgde. We zullen zijn dagelijkse 
groet missen. 
WIJ bidden U dat hij vreugde mag vinden in 't aanschouwen 
van Uw heerlijkheid en In het weerzien van zijn geliefden. 
Dat vragen wij U door Hem die voor allen uit de doden Is 
opgestaan. 




