
Gedenk in uw gebeden 

Albercus Johannes Hermelink 
echtgenoot van 

Aleida Hendrika Ensink op Reimer. 

Zijn leven heeft hij doorgebracht in Volthe 
Daar werd hiJ qeboren op 6 december 1904 
Zijn laaMe levensjaar werd hij liefdevol 
verzorgd in het verpleeghuis . Oldenhove· 
te Losser. waar hij op 14 mei 1986 is over
leden. Kort daarvoor had hij her Sacramenr 
der zieken ontvangen. Wij hebben hem rer 
ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. 
Daar wachr hij op de verrijzenis. 

De vele jaren die God hem gaf heeft hij 
biddend en werkend doorgebracht Met 
\eel liefde en toewijding konden zijn va'<· 
bekwame handen het ruwe eikenhout om· 
vormen tot wagens en wielen en later ruin· 
meubelen. 
Hij was altijd beztg. was het niet in de 
werkplaats dan op de boerderij. Rusteloos 
zorgend voor zijn vrouw en kinderen waar 
hti zielsveel van hield en waar hij alles voor 
over had. Door zijn opgewekt karakter was 
het voor iedereen prettig om met hem om 
te gaan. Hij wist de humoristische kant van 
de dingen te zien en kon erg grappig voor 
de dag komen. HU waakte er zorvuldlg 
voor niemand Iets te kort te doen. 

Ook tegenslagen ble\len hem niet gespaard. 
Zijn diep gelovige natuur en zijn qroor Gods
vertrouwen stelden hem in staar de weder
waardigheden \an her leven te verwerken 
en zich over re geven aan Gods H. \\il 
Hij voelde aankomen dat zijn geestelijke 
vermogens hem in de steek heten en God 
al_l.ee~ weet war er in hem is omgegaan roen 
hu zrch zelf aan God~ wil overgaf. ZiJn 
lichaam en zijn geest waren uitgeleefd. 
Zijn blumoedige glimlach bleef overeind en 
her enigste wat hij zich nog kon herinne· 
ren waren de woorden van her gebed. Dat 
waren ook zrin laatste woorden. 
Moeder en kinderen hebben een onvoor. 
stelbaar lieve man en vader aan hem ge· 
had. Deze liefdesband is onverwoestbaar. 
Ze reikt over de dood heen. Bu God zal 
hij onze voorspreker z1Jn totdat we elkaar 
terugzien in de hemel 
Maria Moeder \/an aluiddurende bijstand, 
brd voor ons. 

De familie Hermelink dankt u allen voor 
het medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van onze dierbare man.en vader. 


