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Ter nagedachtenis aan 

JOHANNES HENDRIKUS JOSEPHUS 
GROOT KORMELINK 

echtgenoot van Maria Antonia Kamebeek 

Geboren te Eibergen 8 april 1909, overleden te 
Groenlo 2 maart 1999. 
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken is hij 
toch nog plotseling ingeslapen. Wij hebben 
afscheid van hem genomen op 6 maart 1999 na 
de Eucharistie-viering in de parochiekerk van 
de H.H. Martelaren van Gorcum te Rekken, 
waarna we hem te ruste hebben gelegd op het 
R. K. kerkhof aldaar. 

Na 57 jaar samen met vader te zijn geweest is 
het voor moeder moeilijk om alleen in de 
Molenberg verder te gaan. 
De laatste 1aren waren erg zwaar voor vader 
omdat hij steeds minder ging zien en toen hij op 
10 juli zijn bovenbeen brak terwijl moeder net 1 
dag uit het ziekenhuis weer thuis was ging het 
snel slechter. 
Wij als kinderen zagen een vader die werkte en 
leefde voor de boerderij wat zi1n lust en zijn 
leven was. Op zondagmiddag was er ontspan
ning en mocht vader graag met z11n kroost voet
ballen in de wei. 

Zijn hart ging uit naar paarden en de paarde
sport. Jagen en kaarten mocht hij heel graag 
doen. Tot z'n 80e ging hij nog mee het veld 1n 
om te jagen. Ook tuinieren was zijn hobby en 
de tuin lag er altijd tot in de puntjes verzorgd bij 
en daar was hij erg trots op. 
Samen hebben ze enorm genoten van hun 40-
en 50-jarig huwelijksfeest met ons kinderen en 
kleinkinderen, waar hij erg trots op was. 
Ondanks dat moeder al heel lang slecht ter 
been was hebben ze zich tot voor kort nog 
steeds kunnen redden al ging het wel steeds 
moeizamer. 
Vader was een gelovig en rechtschapen mens 
die geen feest- of zondag oversloeg om naar de 
kerk te gaan. 
Met deze gedachten vragen wij: God en Vader 
in de hemel geef onze vader en opa een behou
den thuiskomst in Uw Koninkrijk. 
Wij vragen U vergeving voor alles waarin wij ten 
opZJChte van hem te kort zijn geschoten en bid
den U hem vergeving te schenken wanneer hij 
in zijn leven tegenover U en anderen te kort 
geschoten mocht zijn. 
Wij vragen U om hem de rust en vrede te geven 
waarnaar hij verlangde. 

Voor de vele blijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen zeggen wij U hartelijk dank. 

Fam. Groot Kormelink 


