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Dankbare herinnering aan 

ANTONIUS GERARDUS HERMELINK 

sinds 30 oktober 1957 echtgenoot van 
Elisabeth Maria Beckemper. 

Hij werd geboren te Denekamp op 
11 november 1929 en overleed onverwacht 

thuis aan tafel op 27 november 1996. 
We hadden hem voor het laatst bij ons op 

maandag 2 december 1996 in de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waar wij in de viering 
van de H. Eucharistie God bedankt hebben voor 
Zijn zorgend en actief leven, maar ook gebeden 

hebben om het nieuwe leven van Pasen. 
Daarna hebben wij zijn lichaam begraven op het 

parochieel kerkhof. 

Teun Hennelink, zo.-'s hij door iedereen in ons 
dorp genoemd werd, was een bekende persoon. 
Hij was timmerman van beroep en kon daarbij op 
kunstzinnige manier hout bewerken. 
Hoeveel meubilair is er niet uit zijn nijvere 
handen te voorschijn gekomen Thuis aan de Mr. 
Berninkstraat, maar ook bij zijn kinderen zal 
straks met Kerstmis weer de door hem gemaakte 
kerstgroep in de huiskamer staan. 

Zijn beroep was zijn hobby geworden. Altijd was 
hij in de weer, alles aanpakkend en voor 
iedereen klaar staand. In zijn geliefde schuur 
achter zijn huis zag je hem altijd ontspannen en 
fluitend aan het werk. Gewoon eens niets doen 
maakte hem onrustig. 
Het 40-jarig huwelijksjubileum volgend jaar zal 
niet gevierd worden. Toch zullen de 39 gelukkige 
jaren niet uit de herinnering verdwijnen en is er 
zoveel, dat zichtbaar maar ook onzichtbaar aan 
hem blijft doen denken. 
Ook in de grote DOS-familie zal hij deze dagen 
dankbaar herdacht worden. De technische dienst 
zal zijn vakkundigheid missen. In zijn jonge jaren 
speelde hij 13 jaar in het eerste elftal. 
Ook de parochiegemeenschap verliest in Teun 
een meelevende en trouwe mede-gelovige. Om 
dit alles mag hij nu de woorden horen uit het 
Evangelie: 
"Uitstekend, goed en trouw dienaar, over weinig 
waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga 
binnen in de vreugde van uw Heer." (Mt. 25, 21 ). 

Rust in vrede en tot weerziens bij God. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u 
onze hartelijke dank 

E.M. Hermelink - Beckemper 
Kinderen en kleinkinderen. 


