
"Alles is volbracht" 



Dankbare herinnering aan 

Johannes Henderikus Hemel 

Hij werd geboren 14 juli 1916 te Klazienaveen; gaf 
zijn ja-woord aan Grietje Lokken op 11 mei 1943. 
Uit hun huwelijk werden 10 kinderen geboren. 
Zeven jaar was Hendrik toen hij wees werd en 
verder groot gebracht is bij zijn grootouders. Hij 
bleef van zijn broers, die zich in Twente vestigden, 
als enige in Drenthe. Het boerenwerk trok hem 
niet. Hij was al jong erg zelfstandig. Hij handelde 
in textiel - liep met pak • ; daar er wegens de oorlog 
geen goederen meer geleverd werden • er dus geen 
brood meer in zat • kreeg Hendrik in 1942 een 
vaste aanstelling bij de P.T.T. en zo bij ieder be
kend als Postbode Hemel. Het eerste beroep liep 
als een rode draad mee door heel zijn leven. Hij 
had oog voor het mooie en kwaliteit. Hij heeft 
veel en hard gewerkt voor hun grote gezin. Daar• 
voor had hij de zorg en de verantwoordelijkheid. 

Een zorgzame lieve echtgenoot, een strenge vader 
die van orde en regel hield. Alles moest perfekt 
zijn. Voor kleinkinderen en achterkleinkind een 
lieve geweldige opa, want daar hield zijn verant• 
woordelijkheid op. Graag had hij ze allemaal als 
één grote familie om zich heen. Hendrik had een 
gesloten karakter; toonde geen emoties; zadelde 
een ander niet met zijn problemen op. 
Hij was gek van op vakantie gaan in de bergen · 
hield van biljarten • voetbal interesseerde hem. 
Boven alles heilig was zijn auto. 
In 1992 was hij enkele keren ernstig ziek. Hoe ziek 
hij nu was merkte niemand. Zelf heeft hij naar het 
einde toe alles geregeld. Omringd door hen, die 
hem zo dierbaar waren, ontving hij bewust het 
Sacrament van de Zieken. Een dag later 8 novem• 
her 1995 gaf hij zijn leven terug in de hand van zijn 
Schepper. Na een Eucharistieviering, hebben we 
op 13 november 1995 afscheid van mijn man, onze 
pa en opa, genomen. . 
Wij zijn bedroefd en ver~lagen. Alles gmg zo plot· 
seling, maar meer nog ziJn we dankbaar dat h1J zo. 
lang van en voor ons was. 
Hij getuigde door zijn leven van zij? geloof_ in 
God: de Levende, in Wiens handen WIJ hem veilig 
weten. 

In onze herinnering leeft hij voort ...... 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve 
dagen, danken 

G. HEMEL-LOKKEN 
kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkind 


