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Ter nagedachtenis aan 

Jan Hemmer 
echtgenoot van 

Stien Oude Vrielink 

Hij werd op 7 juni 1930 aan de 
Maatmansweg 4 te Hezingen geboren, waar 
hij tot aan zijn dood gewoond heeft. 
Op 4 mei 1994 is hij plotseling gestorven. Na 
een gezongen uitvaartmis op 9 mei in de 
parochiekerk van de H.H. __ Joseph en 
Pancratius te Vasse, hebben wI1 hem aldaar 
op het parochiekerkhof te ruste gelegd. 

Wij wisten dat hij ernstig ziek was en waar
schijnlijk niet zolang meer te leven _had, toch 
kwam zijn dood onverwachts. H11 Is 34 Jaar 
getrouwd geweest met Stie~, samen moch
ten ze negen kinderen k_n19en . Z11n gezin 
ging hem boven alles, al zI1n kinderen waren 
hem even lief, hij stond altijd_ achter hen en 
was trots op alles wat ze bereikten. Het over
lijden van Stefan heeft hem veel verdriet 
gedaan. Met Stien had hij een hele hechte 
en sterke band, samen hebben ze gewerkt 
voor hun kinderen en het bedrijf, zowel op de 
boerderij als voor de melkfabriek en in de 
bouw. Nadat hij arbeidsongeschikt wer_d, 
heeft hij nog twaalf gelukkige Jaren met zI1n 

vrouw doorgebracht, waarvan hij zei: "Die 
neemt niemand ons meer af." 
Als opa nam hij in het leven v_an zijn klein
kind Dirk een bijzondere plaats In . 
Eindeloos geduld kon hij opbrengen, uren 
naast en met een druk jongetje spelen, wan
del en en ravotten, daar kon hij erg van 
genieten. Hij kon mooie verhalen vertellen, 
hield van grapjes maken, maar was ook een 
man, die met weinig woorden duidelijk kon 
maken wat hij wilde. Pa was iemand die leef
de volgens zijn uitspraak: "Je moet de m_en
sen nemen zoals ze zijn en niet zoals je vindt 
dat ze moeten zijn." 

Hij voelde zich betrokken bij het parochiege
beuren en gaf op zijn eigen manier inhoud 
en gestalte aan zijn geloof. 

Moge hij bij God en in onze herinneringen 
voortleven. 

Voor uw belangstelling e_n meeleven __ tijdens 
de ziekte en na het overliJden van mI1n lieve· 
man, onze vader en opa danken wij u 
oprecht. 

Stien Hemmer - Oude Vrielink 
Kinderen en kleinkind 
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