
In memoriarn 



Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Antonius Helmicb 
echtgenoot van 

Hendrika Catharina Johanna van der Most 

Hij werd op 17 juli 1917 geboren te Slagharen, 
huwde op 26 mei 1943 met Hendrika Catharina 
Johanna van der Most, en overleed op 29 novem
ber 1990. 
Dinsdag 4 december hebben wij zijn lichaam re 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Slagharen. 

Met Hendrik Helmich is een man van ons 
heengegaan, die bij velen, met name bij zijn 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen een 
lege plaats achterlaat, die wc nog lang zullen 
v~~len: .Anderzijds juist nu hij is heengegaan, 
~hJft h.1J. tot ons spreken door zijn levenswijze 
1~ eerh1ke en consequente plichtsbetrachting 
die voortkomt uit zijn grote liefde voor d~ 
naaste. 
~ijn opgewekt en optimistisch karakteren zijn 
hefd.e voor de natuur h~eft zijn uitwerking met 
g~m1s.t op de sfeer thuis en de opvoeding van 
Zijn ktnderen. Nog l_angza! hij voor hen voort
leven als .1em~nd, die hen mspireen en stimu
le~rt om 1~ z11n voetspoor hun leven te leiden. 
B1J Hendrik Helmich toont zich duidelijk de 
paradox van de liefde, nl. naarmate men zich 
meer inzet en geeft voor de ander, in die mate 
ondervindt men de sympathie en medelevend
hcid van velen. En de diepste grond van deze 

fijne levenshouding komt voort uit zijn innig 
ei:i. gelovig Godsvertrouwen. Want trouw was 
hij aan Zijn G.od door trouw te zijn aan zijn 
echtgenote, ktnderen en vele anderen. Met 
name vermeld ik graag, dat hij voor onze 
parochie een trouw medewerker was als kos
ter en bouwer van de kerststal. Dit werk deed 
hij met .zoveel liefde en toewijding, dat zijn 
enthousiasme op de anderen oversloeg. Als 
par.ochie zijn wc hem h\~r zeer dankbaar voor. 
W11 geloven vast, dat hij nu vanuit de gemeen
schap d~r heiligen voor ons een blijvende 
sprek~r 1s .~n onze noden ~n zorBcn, met de 
hem eigen Ijver en doorzetting, bij de Heer zal 
aanbevelen. 
Met pijn in het hart nemen we afscheid, maar 
toch ook met grote dankbaarheid voor zijn 
fijne leven in ons midden. 
Wij geven vader nu in Gods hand. 
Bedankt, lieve man, vader, opa en trouwe 
medeparochiaan voor alles, wat u voor ons 
deed. Leef nu, bevrijd van alle pijn, in Gods 
vrede en, zo zeggen wij in gclov1se overgave: 
tot ziens in de hemelse heerlijkheid. 

Pater Oude Hengel 

\'.Oor de vele blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
vader en opa zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Fam. Helmich 


