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Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS PAULUS HERMELINK 

echtgenoot van 

JOHANNA VAN BENTHEM 

Hij werd geboren op 29 juni 1909 en is voor
zien van de Sacramenten der Zieken overleden 
op 27 februari 1986. Wij hebben hem ter rus
te gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar 
wacht hij op de verrijzenis. 

Een diepe ontroering overvalt ons bij het ster
ven van deze goede man en vader . Wij zijn 
diep bedroefd en hadden hem nog graag bij 
ons gehouden. maar zijn lichaam en zijn geest 
snakten naar bevrijding uit dit sterfelijke 
lichaam. In onze herinneringen zal hij bij ons 
blijven voortleven als een opgewekte lieve va
der. Rusteloos werkte hij zolang het kon, al
tijd bezorgd voor zijn vrouw en kinderen. 
Als een echte Twentenaar was hij gesloten en 
weinigen was het vergund door te dringen in 
zijn binnenste. Heel gevoelig van aard, leefde 
hij mee met de vreugde en het verdriet van an
dere mensen. Trots was hij op het bedrijf dat 
hij met veel bekwaamheid had opgericht en 
waar hij met hart en ziel voor heeft gewerkt. 

Hij kon genieten van de natuur en met hoe
veel plezier kon hij bezig zijn als iemker met 
de bijen. 
God alleen weet, hoeveel pijn het hem heeft 
gekost toen hij ontdekte dat zijn geestelijke 
vermogens hem in de steek lieten en hij zich 
moest overgeven aan de zorg van anderen. 
Hoe dankbaar was hij voor de steun van zijn 
vrouw die niet van zijn zijde week in die moei
lijke laatste jaren van zijn leven. Dankbaar was 
hij ook voor de genegenheid die hij kreeg van 
zijn kinderen en kleinkinderen en ondanks da 
pijn in zijn hart, kon hij glimlachen als hij hen 
ontmoette. Diep geworteld was zijn geloof in 
God , aan wie hij zich vol vertrouwen overgaf. 
De woorden van het onze vader en het kruis
teken zijn hem tot het laatste bijgebleven. 
God zal zijn trouwe dienaar vol vreugde op
nemen in Zijn heerlijkheid. 

Dierbare vrouw en kinderen, eenmaal zullen 
we elkaar terug zien bij God. Blijf in jullie ge
beden aan mij denken. Vanuit de hemel zal ik 
jullie voorspreker zijn bij God. Dank voor jul
lie liefde en toewijding. Bewaar de goede geest 
van ons gezin. 

Maria, moeder van altijddurende bijstand, 
bid voor ons. 

De familie Hermelink dankt u allen voor het 
medeleven tijdens de ziekte en het overlij
den van onze dierbare man en vader. 


