


Dankbare herinnering aan 

Bernardus Antonius Hermelink 

sinds 27 november 1945 echtgenoot van 

Maria Gerritdina Josephina Mensink. 

Pa werd geboren in de buurtschap Volthe in Losser op 

28 juli 1910 en overleed na een korte liefdevolle ver

zorging op Zuytvenne in Zutphen op 15 april 1997. 

Hoewel Pa in zijn leven heel veel over zijn ouderl ijk 

huis heeft gesproken is hij al op 13 jarige leeftijd in 

het huis bij zijn oom in Almelo gaan wonen om daar 

het drogistenvak te leren. Hier leerde hij Ma kennen 

maar toen had hij nog geen oog voor haar. Al zijn 

vrije tijd besteedde hij aan de padvinderij waarvan hij 

jarenlang hopman is geweest. Doordat in de oorlog 

de padvinderij opgeheven werd kreeg hij eindelijk 

vrije tijd en belangstelling voor de liefde. Hij dacht 

terug aan Ma, die al jarenlang in stilte verliefd was 

op die knappe, flinke man met pretoogjes. Zodra de 

oorlog voorbij was trouwden ze. Ze vertrokken uit 

Twente om in Zutphen te gaan wonen en een zaak 

op te bouwen. Ze begonnen een drogisterij en een 

groothandel in glas verf en behang. Werken was zijn 

lust en zijn leven. 

Samen kregen ze drie dochters van wie Riny de "oud

ste" in september 1994 tot zijn grote verdriet over

leed. Ruim 51 jaar is hij met Ma getrouwd geweest. 

Hij was voor haar een fantastische echtgenoot, en 

voor de kinderen een liefdevolle, strenge, maar recht

vaardige vader. Hij was dol op zijn kleinkinderen en 

dat was wederzijds. Hij hield van de natuur. Samen 

met Ma heeft hij ontelbare kilometers gefietst en 

gewandeld. Eenvoud, eerlijkheid en realiteitszin sier

den zijn leven. Pa was altijd gewoon zichzelf. Hij was 

een gelovig mens en dankbaar voor wat het leven 

hem gaf. De laatste jaren was hij rusteloos op zoek 

naar een plek waar hij zich "thuis" zou voelen. Voor 

Ma waren deze laatste jaren niet makkelijk. Tot een 

half jaar voor zijn overlijden zijn zij samen gebleven, 

daarna heeft het verplegend personeel van Zuytvenne 

het liefdevol overgenomen. Op dinsdag 15 april is hij 

heel rustig ingeslapen. 

Wij zijn dankbaar voor wat hij ons gegeven heeft. 


