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Een herinnering aan mijn lieve man en onze 

lieve vader en opa 

Henk Hummelink 
echtgenoot van Diene Schartman 

Henk is op 21 november 1920 in Eibergen ge
boren Hij is overleden op 22 juli 1999 in Winters
wijk. Wij namen afscheid van hem op dinsdag 
27 juli tijdens de uitvaartviering in de parochie
kerk van de H. Mattheus te Eibergen, waarna 
wij hem hebben begeleid naar het crematorium 
te Usselo. 

Na school heeft pa als boerenknecht gewerkt. 
De langste tijd van zijn arbeidzame leven was 
Pa werkzaam bij meubelfabriek Groot-Lande
weer. Op 28 augustus 1947 trad hij in het huwe
lijk met Arendina Arnolda Schartman. Samen 
kregen ze vijf kinderen. Ook aan de negen klein
kinderen beleefde hij veel vreugde. 

Pa heelt zich voor vakbondswerk en gemeente
pol itiek ingezet. Kaarten, wandelen en fietsen 
waren enkele hobby's van hem waaraan hij veel 
plezier beleefde. Ook dieren droeg hij een warm 
hart toe. 

Begin januari werd ma opgenomen in het zie
kenhuis. Pa kon zich niet meer alleen redden in 
hun woning aan de Maat. 

Snel daarna verhuisde hij naar het verzorgings
huis 'de Meergaarden'. Hij was blij met zijn plaats 
hier. Helaas liet zijn gezondheid hem steeds 
verder in de steek. Dit ontnam hem in toene
mende mate zijn levensvreugde. Op 22 juli werd 
hij voor de vierde keer in korte tijd opgenomen 
in het ziekenhuis. 
Hier is hij kalm en rustig ingeslapen. Wij zijn bliJ 
dat hem verder lijden is bespaard. 

Het valt ons zwaar vandaag afscheid te moeten 
nemen van mijn man, onze pa en opa, maar 
dankbaar zijn wij voor alles wat hij voor ons ge
daan en betekend heeft. Wij zullen hem missen. 

Wij bedanken U voor de getoonde belangstel
ling tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, vader en opa. 

Diene Hummelink-Schartman 
kinderen en kleinkinderen 


