
Moge in onze herinnering blijven 

Burkhard Hellwig 
echtgenoot van 

Heide Helena van Bommel. 
Geboren op 3 februari 1952 in Gronau 
(BRD) en thuis bij zijn gezin gestor
ven op 6 januari 1991. 
We hebben hem op 10 januari, na een 
Eucharistieviering in de St. Martinus
kerk, naar zijn laatste rustplaats bege
leid op het R.K. kerkhof te Losser. 

In de volle bloei van zijn leven is Burk
hard plotseling van ons heengegaan. 
Nog maar kort geleden kwam voor ons 
allen aan het licht hoe ernstig en on
geneeslijk ziek hij was. 
Moedig heeft hij dit lot genomen, tijd 
voor afscheid werd ons helaas ontno
men. 
Toch zal hij onuitwisbaar in onze her
inneringen blijven voortleven als een 
mens: wel gesloten van aard, maar 
opengegaan in ons gezin; 
iemand van weinig woorden, maar met 
open oog en oor; 
teruggetrokken, maar tegelijk geheel 
betrokken door zijn grote trouw. 
Zelf hunkerend naar gezelligheid en 
liefde, heeft hij zielsveel van zijn gezin 

gehouden. Wat hij in zijn eigen kinder
jaren en jeugd zo node heeft gemist, 
heeft hij zijn vrouw en kinderen veel
voudig kunnen geven, en ook zelf bij 
hen gevonden. 
Vijftien goede en gelukkige huwelijks. 
jaren heeft hij met Hedy mogen maken 
en smaken, elkaar ontdekkend en be
grijpend. 
Nieuwe jeugd en vreugd gaf en vond 
hiJ in zijn zoons Richard en Michael. 
Helemaal ging hij in hun leven op, 
spelend en sportend, fietsend en ravot
tend. 
Als bakker bracht hij vol trots en toe
wijding het beste brood op de plank. 
Geduldig en pllchtsgetrouw werkend, 
keek hij niet op uur noch duur : voor 
zijn dierbaren ging hij zelfs door het 
vuur. 
Papa, het was zo gezellig en fijn met 
jou. We zijn je heel erg dankbaar voor 
al je liefde en trouw. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling, betoond na het overlijden 
van mijn innig geliefde man en onze 
zorgzame papa, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 
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