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Shift in dit lev('n ons, 

van al wat met zijn dood verging, 

de dankbare herinocriog 

aan 

HERMAN HELTHUIS 

Geboren te Rossum . 17 oktober 1921. Na 
voorzien te ZiJn ''an het H Sacrament van de 
Zieken overleden te En,chcdc 31oktober1986. 

Het bange vermoeden llJdcns 111n korte ziek
bed dar de dood crmcc gemoeid 1ou 7.•Jn. is 
helaas harde werkt'ltjkhetd geworden . Niemand 
echter hcefr kunnen voorzien dat het zo snrl 
en on,·erwacht zou gaan. Z11n plotscllog over
lijden heeft biJ allen die hcm goed kcodeo co 
vao hem hielden, verslagenheid co verdriet 
gebracht. Wat Herman voor ons heeft gedaan 
e-n be-tekend maakt het verdriet des te groter 
en tegelijk Is dat een reden om er dankbaar 
en enigszins getroost op terug te zien. 
Dat hij, gezien zijn ziekte. voor veel l11deo ge
spaard is gebleven, mag ons ook tor troost 
zijn. Hij was gehecht aan het leven want het 
was goed omdat h11 zichzelf volkomen inzette 
om er Iets goeds van te maken. 
We denken aan zijn oprechte goedheid en eer
lijkheid, zijn die-p geloof en bovenal zijn liefde 
en zorg voor zi1n vrouw en kinderen . 

Sociaal voelend brsteedde hiJ met eveovecl 
bescheidenheid als toew11ding veel tijd aan al
lerlei maatschappelijke instellingen Waar mo
geli1k en nodig stond hij klaar om re helpen, 
zonder pretentie, zonder te klagen ook over 
ontgoochelingen of tegenslagen. Zo heefr h11 
ook zijn ziekte aanvaard en Is h11 In solte 
heengegaan. Hij zou gaan genie1en van ziJn 
pensiot"n. hij had nog zoveel toekomstpbnnen, 
maar Wij mogen ,·ertrouweo dat die allen over
troffen worden in de eeuwige toekomst waar
toe God hem heefr geroepen. 

Voor uw medt"leven tijdens de ziekte en na 

het overlijden van mijn geliefde man en onze 

zorgzame vader, zijn wij U allen zeer dank

baar. 

A. Helthui•- Engelberrlnk 

Maria en Wim 

Angelien 


