


Een dankbare herinnering aan 

ALBART JOHAN HEMELTJEN 
weduwnaar van Lucia Antonia Huging 

echtgenoot van Elisabeth Antonia van Beek 

Hij werd op 4 mei 1907 te Harderwijk geboren. Hij 
overleed in de morgen van vrijdag 16 augustus 
2002 in De Molenberg te Groenlo. De viering ten 
uitvaart vond op 20 augustus plaats in de 
parochiekerk van de H. Calixtus. In de verwachting 
van de verrijzenis ten leven hebben wij hem 
daarna te ruste gelegd op de r. k. begraafplaats te 
Groenlo. 

Een rechtvaardig mens is van ons heengegaan, op 
hoge leeftijd en uitgeput aan krachten. Nadat hij 
enige tijd geleden temidden van zijn naasten het 
sacrament der zieken had ontvangen, riep hij ons 
kort voor zijn overlijden nog eens allemaal bij zich 
om met een dankbaar hart afscheid te nemen. En 
ook al waren de laatste dagen niet zo gemakkelijk, 
hij was er klaar voor en ging in vrede. 
Zonder al te veel woorden was hij een 
levenslustige en blijmoedige man, gemakkelijk in 
de omgang en gauw tevreden. Hij was een 
zorgzame echtgenoot, vader en opa, die er altijd 
voor je was. Menselijk opzicht kende hij niet, hij 
kon met iedereen overweg. Beter dan met zijn 
mond in een persoonlijk gesprek, kon hij zijn 
gevoelens en gedachten aan het papier 
toevertrouwen en dan kreeg je pas te horen wat er 
in hem omging. Zijn levensweg was niet altijd 

gemakkelijk. Hij verloor zijn eerste echtgenote 
toen zij pas 35 jaar oud was. Hij bleef met vier 
kinderen zitten. Gelukkig kon hij een nieuwe start 
maken, waaruit drie kinderen werden geboren. Hij 
had zorg voor allemaal en leefde mee met het wel 
en wee van zijn klein- en achterkleinkinderen. En 
als het wel eens moei lijk was, dan was zijn 
stereotiepe uitdrukking: 'doar moj met hen doan.' 
Bovendien leefde hij vanuit een rotsvast geloof, 
waaruit hij veel moed putte, zodat hij toch tamelijk 
zorgeloos door het leven kon gaan. Hij verdiende 
het brood op de plank als kapper, een vak dat hij 
tot op hoge leeftijd beoefende om zijn oudste 
klanten voor te helpen. Verder was hij vele, vele 
jaren koorzanger in de parochiekerk, waar hij als 
trouw en gewaardeerd lid altijd een positieve 
inbreng had. Ook dit bleef hij tot op hoge leeftijd 
doen, omdat hij het niet kon missen en er geen 
afscheid van kon nemen. 
Wij zijn dankbaar dat hij zo lang de onze mocht 
zijn. Achter de tranen van verdriet schuilt de 
glimlach van de herinnering: een mens, een man, 
vader en opa om van te blijven houden. Wij 
vertrouwen hem, die zo lang zorg om ons heeft 
gehad, nu toe aan Gods liefde en zorg. Het was 
goed met hem. Moge hij delen in het leven van de 
Levende en blijven leven in onze harten. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens zijn leven 
en na zijn overlijden, zeggen wij u hartelijk dank. 

E. A. Hemeltjen - van Beek 
en alle nazaten. 


