
In dierbare herinnering aan 
JOHAN WILHELM SILVESTER HEMME 

echtgenoot van 
MARIA GORTEMAl<ER 

Hij werd geboren te Emmen 5 maart 1914. 
Nog voorzien van de genade der Zieken
ving overleed hij te Denekamp 17 juni 19i6. 
Zijn lichaam hebben wij 21 juni d a.v. te 
rusten gelegd in het kerkhof aldaar. waar 
het de Verrijzenis wacht. 

• Door de dood wordt het leven wel veran
derd. maar niet ongedaan gemaakt; want 
als ons aards.: huis. ons lichaam, afgebro· 
ken wordt, heeft God al een plaats bereid 
in de Hemel voor hen die hem liefhebben·. 
Zo hebben wij biddend overwogen toen wij 
onze geliefde echrqenoor en familielid be
geleidden bij 1ijn laatste bezoek aan de kerk, 
t0en wij brJ de uitvaart en begrafenis aan 
deze zijde \'an het graf afscheid moesten 
nemen en hij uit het gezicht van ons aardse 
bestaan ging verdwijnen. Wij zijn bedroefd 
om zijn heengaan. want wij hadden hem 
nog zo nodig en hijzelf had nog zoveel voor 
ons kunnen en willen doen. Hij werd de 
laatste jaren gekweld door een gebrekkige 
gezondheid. hU kon niet werken zoals hij 
graag wilde; toch stond hij altijd klaar om 
anderen te helpen, en terwijl hij belig was 
met een vriendendienst aan anderen is hij 
voor eeuwig neergevallen. 
Naast onze droefheid echter is er ook een 

grote troost. Vanuit ons geloof in God en 
zijn Kerk weten wij dat hij niet alleen in 
onze herinnering zal bluven voortleven als 
een diepgeliefde echtgenoot en familielid, 
maar dat hij nu zijn eeuwige bestemming 
heeft gevonden, aan de overzijde van 't graf. 
Mijn geliefde vrouw en familieleden. ik ga 
jullie verlaten nu. Maar het is geen afscheid 
voor eeuwig. Integendeel 1 Wij 1ullen elkaar 
weerzien. in een leven dar geen pijn en 
ziekte kent. wadr wij voor altijd samen zul
len zijn in de Heer . 
Hartelijke dank voor alle liefde die ik van 
jullie mocht ervaren; moge ook jullie leven 
zó zijn en blijven dat de dood de overgang 
is naar het eeuwig geluk bij God. 
Wij, die hem kenden en liefhadden, bid· 
den : Moeder Maria. breng hem naar Uw 

Zoon Jezus. 

Voor uw deelneming, ondervonden na 
het overlijden van mijn beminde echt· 
genoot, betuig ik u mijn hartelijke dank. 

M. G. Hemme-Gortemaker 

Denekamp, juni 1976 
Julianaplein 7 
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