
Dankb<t<1r gedenken v.1j het leven van 

Antonius Franciscus 
Harmelink 

l'Chtgenoot '-an 

Maria Gesina Steggink 
Nu 10 •olkomen onverwdcht 
Antonius Harmelink van ons is heen
gegaan, komt ons die achterbljj,en, 
oes te duidelijker ,·oor ogen v.1e hij 

'oor ons is geweest en wat hjj ,·oor ons en \·oor zo,·ele 
anderen hee~t beu~kc'"\~· HtJ i~ &ebo_ren .te Geesterc~n 
op 22januan 1922. H11 was het x kind m het ge1m 
van Gerhardus Harmelink en Johanna Wcsselinlt en 
met 1ijn drie broen en twee zu<<;en had hij een hel~ 
fijne en torgelo1e jeugd 111 hun ic1m op de bocrdenJ 
aan de rand van het dorp Gëestercn. "Hcrminks 
Toon·. 10 werd hij door ons gekend en genoemd. 
Op 10 september 1952 trouwde . hij in de SL 
Pancratiuskerk te Tubbergen met Sien Steggmk. 1e 
vestigden zich te Harbrinl<hoek en mochten in liefde 
met elkaar verbonden de gelukk!ge ouders wordl'.i;t 
van vijf dochters. Voor hen leerde en "·erkte h\I> 
trouw aan zijn gegeven woord, oprecht metle,end Sll· 
nrnlerend maar ook corrigerend. Hij w~~ een diçpgi;
lovige man, trouw aan het geloof dat hu van hms uu 
had meegekregen en dat lîij in woord en daad aan 
1ij11 gezin doorg-df en voorleeîde. Geen wetkeind ging 
er voor bij of h11 nam deel aan één van de \\eekc111á
vieringen in 1iin parochiekerk en ook de veranderin
gen in de ker'k .Ron hij positief waarÇere11. Hij wa.s 
strikt rechtvaardig, stipt en punctueel 111 alles wat hij 
ondernam, je kon op hem venrou"en! 
Voor 7.ijn negen kleinkinderen Wd< hij een hele 1.ieve 
opa en 1ij waren heel gek met hem, de plotselinge 

dood van zijn kleinzoon Erik in april 1991 heeft ook 
diepe sporen in opa's leven nagdaten. Zijn ontspan
ning vond hij vooral in de \0Ct0alsport, vroeger al als 
voeiballer en jeugdleider in z!Jn geboörtcdorp 
Geesteren en ars sclleidsrech ter bu de l<...'IVB. )'oen 
hij het wat kalmer aan moest doen volgde h1.1 nog 
steeds met veel intere~-;e de ,·oetbals~r~ op de t.v ... 
Hij knutselde gr~ 111 de garage, kleine l.an.e11Je.~ 
knapte hij allemaal zelf op en mei liefde verzorgde lllJ 
de min. Hij genoot rnlop >dn het le,en en was h~el 
dankbaar óat hijjaren geleden goed n,n een ern.sug!: 
hartoperatie i.;1s llersteld. Op 6 maart s anmd' 1\ filJ 
gezalfd door het H. Olie-;el, heel omerwacht O\erle
oen. 
\\"ti die achterblij,en tijn 'erb1j~1erd en 'e~lagen ~n 
troosten ons met de woorden uit de prefaue \'3n llJll 
uil\'33Tt "Yoor ons die gelo,en wordt het leven wel 
veranderd, maar niet weggenomen! Door banden 
"an liefde blijven wij O\er de grcn1ei:i. 'an de dood 
heen met hem \Croonden. Zo ge, en WIJ hem uit ome 
handen over in de handen ,·an de le,·cndc God, 
opdat hij in vrede mag ."OO..rtleven bij Hem. Amoon, 
P.a, opa, bedankt \'OOr wie llJ \OOr ons w~\ en voor wat 
Jij. voor ons hebt betekenà en gedaan: Je houdt . e':n 
'P. ekje in onze hanen~ Na zijn Ull\"!art ten afscheid .!Il 
äe parochiekerk te Maria Parochie hebben we z1Jn 
lichaam te ruste gelegd op het parochiekerkhof 
aldaar. · 

Wij danken u hierbij oprecht voor all e belangstelling 
die wij na het overltiden "an mijn man, ontc pa, en 
opa hebben ondervonden. 

Sien Harmelink "Stegl(ink 
Kinderen en kleinkinderen 

Harbrinkhoek, 11 maan 1997 
Jan nes Brouwerstraat 27 


