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Dankbare herinnering aan 

Hermanus Johannes Hermelink 

sinds 13 juni 1945 trouwe echtgenoot van 

Geertruida Johanna Kokkeler 
Hij werd geboren in de buurtschap Volthe in 
Rossum op 2 maart 1912 en overleed na een 
liefdevolle verzorging op "Oldenhove" in Losser 
in vrede en overgave op 14 maart 1997. We 
hadden hem voor net laatst bij ons op 18 maart 
tijdens de viering van de Eucharistie in .~e St. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna w11 hem 
begraven hebben op het parochieel kerkhof 
aldaar. 

Een werkzaam en welbesteed leven is nu afge
sloten. Het gezin en de winkel waren bij Herman 
alles. In hef klein begonnen heeft hij met veel 
energie en liefde voor zijn wefk ~e~ fl<?rerend 
bedrijf in manufacturen en woninginncht1ng aan 
zijn zoon Albert over kunnen doen. 
Maar voor alles, ging zijn aa.n~?Cht uit ~aar zijn 
gezin. Bijna 52 jaarneeft hij z11n huwelijksleven 
1n alles met zijn vrouw Truus gedeeld. . 
Samen hadden ze de zorg voor het gezin van 
zeven kinderen, die alle mogelijkheden hebben 
gekregen om zich persoonlijk en m_aa.tsc~appe· 
fijk te ontwikkelen. Eenvoud en realiteitszin sier-

den zijn leven. Hoe vaak heeft hij ons ni.et zijn 
geliefde spreuk laten horen:"eenvoud 1s het 
Renmerk van het ware". Ook heeft hij ons voor
geleefd om respektvol met elkaar om te gaan 
en vergevingsgezind te zijn. Toen hij 2? jaar 
geleden gefroffen werd door een ha~nfarct 
moest hij het rustiger aandoen. Door ?11n "".!lt 
ongeduldig karakter is dat voor hem met alt11~ 
even gemakkelijk geweest. Toch probeerde hij 
zijn dagorde zinvor in te richten. led.~re avond 
gingen vader en moeder een auto-ntje makc.n 
aoor het Veld en daar geni~ten van de re~ên. 
Toen de ziekte van A[zhe1mer hem trof 1s d~t 
voor hem en zijn omgeving een zwaar kruis 
geworden. Hij werd opgenomen in het ver
pleeghuis, maar niet alleen gelaten. iedere dag 
kreeg hij bezoek van Truus en smulde dan van 
het meegebrachte gebakje. Voor de ve~plee_g· 
kundigen en ziekenverzorgsters was. h11 altiJd 
even nel en beleefd. Herman Hermehnk heeft 
met de hem toevertrouwde talenten hard 
gewerkt. Daarom mag hij nu de woorden uit het 
Evangelie horen;" Uitstekend, goede en trouwe 
dienaar over weinig waart ge lrouw, over veel 
zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van 
uw Heer"(Mt. 25,21). God en medemens heeft 
hij altijd trouw gediend. Daarom was hem de 
traditionele Twentse spreuk zo dierbaar: "Bi~n 
en mestn is gèn biegeleuf". Herma0. rust 1n 
vrede en blijf in liefde oij ons, nu we hier zonder 
u verder moeten leven. 

voor uw belangstelling en medel$"6n betoond na het ~erh)den 
van mi1n lieve man, onze zorgzame vader en opa ~tuigen"'.') U 
onze oprechte dank. Fam1he Hermehnk. 


