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Hoe kon dot nou? Herman overleden no een 
kort ziekbed van twee weken Hij was er 
alti jd moor nu ineens niet meer Snel is alles 
gegaan, te snel om het nu in al zijn volheid te 
beseffen. We missen hem en zullen hem nog 
intenser missen de komende tijd. Zi jn broer 
Antoon heeft hem nog het H. Sacrament der 
Zieken toegediend. 

Ondanks de beperkingen de laatste paar 
jaren met name tijdens de wintermaanden, 
wist hij met name te genieten van de oller
doogse dingen. Op poél met moeder, bezoe
ken aan Herman, Truus en de kinderen; hij 
genoot er zichtbaar van. 

Geboren aan de Oldenzoolsestroot te 
Ootmarsum, waar zijn ziel en zaligheid log, 
heeft hij zijn hele leven hord gewerkt. No 81 
jaar was zijn lichaam op Hij was hord - niet 

alleen voor zich zelf - moor ook rechtvaardig 
en voor hem gold altijd: "een woord is een 
woord." 

In zijn karakter log besloten dot hij zich moei
lijk kon uiten. We wisten echter dot hi j intens 
veel van moeder hield. Ook de gedachte oon 
de wijze waarop opa ti jd en aandacht had 
voor zijn kleinkinderen, vervuld ons met grote 
dankbaarheid. 

Wij verliezen in hem een lieve en goede man 
voor onze moeder, waar hij bijna 50 jaar een 
goed huwelijk mee had. 
Moeder zei vaak dot ze met hem kon lezen en 
schri jven. Ook verliezen wi j een zorgzame 
vader en een zorgzame fijne en trotse opa . 
Vader, wij zijn U oprecht dankbaar voor alles 
wol U voor ons heeft gedaan en betekend. 
Het afscheid is heel moeilijk, moor U hebt Uw 
rust meer dan ooit verdienCI. 

Al uw medeleven en belangstelling heeft ons 
ontzettend goed gedaan. Bedankt. 
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