
Een vrome nagedachtenis aan 

GERHARDUS ANTONIUS HERMELINK 

echtgenoot vaa 

Albertha Gezina Benneker 

Hij werd geboren te Denáamp 29 april 1914; 
voorzien van het Sacrament der zieken over
leed hij te Denekamp 13 mei 1973. Op het 
parochiekerkhof aldaar hebben wij 16 mei d.a.v. 
zijn lichaam te ruste gelegd, waar het de ver-

rijz<'nis wacbt. 

.Mogen de eagelea u begeleiden aaar het pa
radijs; dat bij uw aankomst daar, de martelaren 
u opnemen ea brengen naar de heilige stad 
van het hemelse Jerusalem, en moogd ge daar 
de eeuwige rust genieten in vrede•. Zo heb
ben wij gebeden toea wij onze geliefde echt
genoot en ons dierbaar familielid ''ergezelden 
bij zijn laatste gang naar de kt'rk. toen wij af
scheid van hem moesten nemen. 
Wij zijn bedroefd om zijn heengaan vaa ons; 
het afscheid valt ons zwaar, want er is een le
ge plaats gekomen in oas huis en onze familie
kring. Toch zijn wij niet bedroefd als waohopi· 
ge mensen, want wij kunnen dankbaar zijn om 
al het goede dat WiJ van hem mochten onder
vinden en dat altijd in onze herinnering blijft 
voortleven; daarnaast weren wij ons getroost 
door de vaste overtuiging dat voor een mens 
de dood niet het absolore einde is, doch een 

doorgang naar het eeuwige leven bij God. "Het 
leven wordt wel veranderd. maar niet onge
daan gemaakt; en als ons aardse huis, ons li
chaam, wordt afgebroken, heeft God reeds een 
niiouwe woning bereid voor ben die Hem lief
hebben', zo klinken de onsterfelijke woorden 
uit de Bijbel, het levensboek van God. En dat 
is voor ons een oneindige troost! Wij mogen 
van daaruit rustig vertrouwen in God, bij wie 
Gerhardus nu zijn eeuwige rust heeft gevon
den. Daar is get-n benauwenis en pijn meer. 
geen angst of verdriet die hij moest doorma
ken in zijn laatste levensjaren. Hij wist er in 
te berusten en in de dagen die aan zijn dood 
voorafgingen legde hij zich neer bij Gods Wil; 
een van zijn laatste woorden waren immers: 
.God komt me halen, laat Hij dat nu maar doen 
het is allemaal goed". 
Mijn geliefde vrouw en dierbaren, ilc ga jullie 
verlaten. Weest hartelijk bedankt voor alle zor
gen aan mij bewc.-zen. En wij. die hem kenden 
en liefhadden bidden: Kom Heer Jezus, kom. 

Voor Uw deelneming ondervondt>n tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 

beminde echtgc.-noot 
betuig ik U mijn hartelijke dank. 
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