


Ter dankbare herinnering aan 

Bernard Hommelink 
echtgenoot van Mana Groot Severt 

Hij werd op 1 februari 1907 te Lichtenvoorde 
geboren Na een welbesteed en arbeidzaam 
leven is hij toch nog geheel onverwacht op 1 
apnl 1996 overleden Na een gezongen Eucha
ristieviering bij zijn uitvaart in de parochiekerk 
van de H Maria Moeder Gods te Groenlo, 
hebben WIJ hem op 5 april op het R. K. Kerhof 
aldaar ter ruste gelegd. 

Toch nog plotseling 1s er 1n het leven van moe
der. kinderen en kleinkinderen een grote veran
dering gekomen, omdat vader niet meer in ons 
midden zal zijn. Het doet ons pijn hem zo ineens 
te moeten missen. Vader heeft niet zo'n mooie 
jeugd gekend, maar heeft zich er goed door
heen geslagen. Zijn eigen vader en moeder 
heeft hij nooit gekend. Als jongen groeide hij op 
bij Pütterman 1n Lievelde, vandaar ook de biJ· 
naam "Pütterméfn" In z11n jonge jaren heeft h1J 
veel 1n de natuur doorgebracht, vooral in het 
veld en de bossen. Daar kon hij uren doorbren· 
gen. en de school laten voor wat ie was. H1J heeft 
hard gewerkt om zelf een toekomst op te bou
wen, en werd loondorser Met moeder is hij toen 
na de oorlog getrouwd, waarna men 6 kinderen 
heeft gekregen. Samen met moeder heeft hij 
een gelukkig leven geleid en was toch ook trots 
op zrJn gezin, waar hij volop van kon genieten 

Met zijn vertrouwde Dafje heeft hij samen met 
moeder heel wat kilometers afgelegd. Hij was 
tevens heel goed 1n "wiggelroede" lopen, en kon 
zo samen met zijn zoon vele waterbronnen 
aanboren. Toen vaders gezondheid terugliep 
kwamen we vaak over de vloer. en hielpen we 
wat er te helpen viel. Hij was altijd tevreden. en 
wij zeiden dan; 'Vader. hoe gaat het ermee?" Hij 
zie dan altijd; "Ja, 1k bun d'r nog". Hij hield van 
gezelligheid thuis en stelde geen eisen. Hij was 
een tevreden mens Hij bezat ook de humor. 
waarvan hij andere mensen kon laten mee· 
genieten. Metname van mooie gebeurtenissen 
uit vervlogen tijden. Vader was een goed en 
gelovig man. De laatste jaren bad hij veel thuis 
bij de kerkradio Toen vaderde laatste jaren niet 
meer zo goed kon en u1te1ndehJk naar het zie· 
kenhu1s moest. waren er drie dingen onafschei
delijk: dat was zijn pet, Zijn tabaksdoos en zijn 
stok. Na bijna vijftig gelukkige jaren samen met 
moeder is het moeilijk elkaar los te laten. Zo 
eenvoudig als hij heeft geleefd, zo is hij ook 
gestorven. Jouw liefde. iouw oprechtheid. jouw 
rechtvaardigheid, JOUW humor. Wij zullen je mis· 
sen Rust zacht lieve vader. 

Voor uw medeleven tijdens vaders ziekte en bij 
het plotseling overlijden van mijn dierbare man, 
onze lieve vader en opa zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

M.B. Hommelink-GrootSevert 
Kinderen en Kleinkinderen 

Grce'llc 5 apól 1996 


