
Ter dankbare herinnering aan 

GERARDUS WILHELMUS HERMELINK 

Hij werd 7 aug. 1946 te Losser geboren. 
Door een noodlottig ongeval stierf hij op 5 
april 1971. Na de H. Mis van Uitvaart in de 
St. Plechelmusbasiliek werd zijn lichaam be
graven 7 april 1971 op het kerkhof van Ol
denzaal. In deze dagen van de Goede Week 
zien we allen verlangend uit naar de Nieu-

we Verrijzenismorgen. 

Dierbare vader en moeder, in 1940 hebt 
u aan elkaar liefde en trouw beloofd voor 
het leven . Die woorden hebt u ook waar 
gemaakt. U was diep gelovig en eenvoudig . 
U hebt hard gewerkt voor het gezin. Ik was 
de jongste en ik kan getuigen dat u voor 
ons allen een goede vader en moeder ge
weest bent. U hebt door uw leven ook ons 
goedheid en eenvoud geleerd. Ik ben u 
daar zeer dankbaar voor. 

Ik heb vele jaren op de melkfabriek te 
Rossum gewerkt. Ik hield van vrijheid en 
persoonlijke liefhebberij . U gunde mij dit 
van harte. Mijn heengaan is voor u en mijn 
broers en zusters een grote slag. U had dit 
graag willen voorkomen. Maar wij weten 
niet hoe het leven van een mens plotse
ling wordt afgesneden. Deze dagen van de 
Goede Week herinneren ons aan de dood 
van Jezus. Was Maria ook niet bedroefd, 
toen haar Zoon, 33 jaar oud, op het kruis 

st ierf. Maar zij geloofde ook, dat Zijn dood 
voor ons allen heilzaam was. Hij leeft nu 
en is met ons. 

Gij allen, die deze tekst leest. troost u 
aan de gedachte van het eeuwig Pasen . 
Dan zullen wij allen , zonder verdriet of 
pijn samen bij God onze Vader zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en deel 
neming, welke wij mochten ontvangen bij 
het overlijden van onze lieve zoon, broer, 
zwager en oom, zeggen wij u onze 

oprechte en hartelijke dank. 

Familie Hermelink 

Oldenzaal, april 1971. 


