
Groot is de leegte die hij achterlaat. 
Mooi z(jn de herinneringen die blijven. 



ln liefdevolle herinnering aan 

H erman Hermelink 

Pa werd geboren op 15 januari 1928 te Denekamp. 
Woensdagavond 30 juni werd hij getroffen door een 
hartinfarct. Na enige dagen goede hoop ging het 
plotseling snel berg afwaarts. Op 5 juli 2()().t om 
12.15 uur is Pa overleden in het SMT te Hengelo. Na 
de uitvaartdienst op 9 juli in de Antoniuskerk hebben 
wij zijn lichaam te ruste gelegd op het kerkhof aan 
de Schipleidelaan te OldellUlal. 

Pa is opgegroeid te Denekamp als 4-de uit een gezin 
\·an 1 O kinderen. Samen met zijn broers en zussen 
had hij een fijne jeugd. In 1948 leerde hij Ma ken
nen. zijn grote liefde, waarna 7e in 1956 trouwden. 
Samen kregen ze 3 kinderen. Het wa$ een man die 
leefde voor z ijn gezin en familie. Nooi t was hem iets 
te veel, altijd stond hij voor iedereen klaar. In 1966 
verhuisde hij voor zijn werk 'de Gasunie' naar 
Deventer waar hij 8 jaar woonde. In deze 8 jaar sloeg 
hij bijna geen weekend over om terug te keren naar 
familie en vriemkn. Uiteindelijk ~wam na 8 jaar de 
mogelijkheid om weer terug te keren en neer te 
strijken in Oldenzaal. Toen de kinderen uicvlogen 
heell hij ze overal flink mee geholpen. 

Ook voornamelijk voor zijn 6 kleinkinderen die later 
geboren werden was hij een grote steun en toe
verlaat. Na het overlijden van Sandra. wat hem diep 
getroffen heeft. heeft hij vele dagen en uren op
gepasc, gefietst en gewandeld en werd er door de 
kleinkinderen gezegd: "Opa. kom je \'anavond nog 
even··. wat hij altijd heeft waargemaakt. 
Nadat hij in 1989 in de VUT was gegaan en meer tijd 
voor ziehzelfkreeg. trok hij er steeds \aker opull met 
Ma voor een boodschap of familie bezoek. zomaar 
even langs komen of bij te ~taan met een daad of een 
raad. Vele uren bracht hij in zijn ~chuunJC door waar 
hij uren stond te genieten \àll de kleine klusjes. 
De Iaatsce jaren ging hij in huis ook steeds vaker 
meer doen omdat hij bijzonder zorg1aam \\as \OOr 
Ma. Samen hadden L.e het prima voor elkaar. nieh 
moest meer, alles kon. Het mocht helaas niet langer 
duren. 
Vandaag zou hij op reis gaan naar Oostenrijk, maar 
Pa is begonnen aan een hemelse reis om niet meer 
terug te keren. 

Pa, j e was een fantastische man. vader en opa, waar 
we trots op zijn, de 'spil' in ons leven, die ons ge
vorrnd heeft tot wat wc nu zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u 
hartelijk. 

9 juli 2004 
Mini Hermelink-Haarrnan 
Kinderen en kleinkinderen 


