


Ter dierbare gedachtenis aan: 

ANTOON HELMES 

weduwnaar van 

Leopoldine Gebauer 

Hij werd geboren te Terborg op 1 januari 
1905 en kwam , gesterkt door het Sacrament 
van de ernst ige zieken, in het Slingeland
ziekenhuis te Doetinchem te over lij den op 
16 november 1988. 
Op 19 november hebben w ij hem, na de 
gezongen Uitvaartmis in de St. Oswaldus
kerk te Zeddam, begeleid naar ziJn laatste 
rustplaats op het parochiële kerkhof van 
Zeddam. 

Tijdens zijn leven werd hij onderscheiden 
met de kerkelijke onderscheid ing: Pro 
Ecclesia et Pontifice . 
Met de koninklijke onderscheid in g: Ere
medaille in go ud verbonden aan de orde 
van Oranje Nassau. 
En met het verzetherdenk ingskruis. 

Meester Hel mes blijft b ij ons voort leven als 
de man. die naast zijn werk als onderwijzer 
en hoofdonderwijzer aan onze dorpsschool 
zich belangeloos heeft ingezet voor het ver
enigi ngsleven in Zeddam . In de loop van de 
jaren was hij overal aanwezig als lid en als 
erelid van de muziek, de voetbal, de Oranje
vereniging, de marktve ren iging en van ver
schillende andere verenigingen. 

\ 
Ook werd hij bekend als bibliothecar is van 
het Ludgercollege in Doetinchem en 
mi. akte hij deel uit gedurende verschi ll ende 
jaren van de regiona le katho lieke school
raad, het bestuur van de Meao in Didam , 
de St. Lebuïnusverenig ing . 
Hi j toonde zich ook meester in het schrijven 
van zijn artikeltjes in het St. Oswaldusklokje 
voor de jongens Overzee en zijn verzets
activiteiten in de oorlog hebben hem altijd 
beziggehouden. Veel dank zijn wij aan hem 
verschuldigd . Maar ook de mens Antoon 
Helmes heeft in zijn leven moeten ervaren 
wat verliezen is. Zijn lieve vrouw en twee 
zoons gingen hem voor in de dood en dat 
deed een dringend beroep op zijn geest om 
persoonli j k klaar te komen met de oproep 
van de Heer om bij Hem te ko men. 
Nu het einde lij k dan zover is zijn we dank
baar wat hi j voor ons, zijn gezin, zijn kinde
ren en kleinkinderen heeft betekend en 
mogen w ij hopen dat wat hij voor anderen 
heeft gedaan en betekend nu niet afgelo
pen is. 

Laat ons bidden : 
Heer onze God , wij bedanken U voor zijn 
leven temidden van ons . Geef hem nu het 
ve rrezen leven van Uw Zoon Jezus Christus. 
An toon , rust nu in vrede. Amen. 

Wij danken U allen voor uw medeleven en 
belangstelling, waardoor wij ons gesterkt 
en getroost weten. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


