
Ter gedachtenis aan onze zorgzame vilcler 

en opa 

JOHANNES HBmRIKUS HERMA~S 
weduwnaar van R:aindh a Vl/icher' r~. 

Geboren 18 iuni 1888 te Keijenborg . Over
leden 21 sept. 1980 in , Maria Poste!". W1J 
hebben zijn lichaam ten ruste gelegd op 
25 sept 1980 op het R.K. Kerkhof te K.Jljen

borg 

Op de gezegende leeftijd van 92 1aar 1& 

onze lieve vader en opa op vredes-zondag 
zacht en vredig ingeslapen en opgegaan 
naar zijn Heer, die hij zijn leven lang zo 
trouw gediend heeft Daags tevoren hé1d iiiJ 
nog ons Heer ontvangen op zijn kamer 3 1!: 

laatste teerspijze en wel bij volle bewusw~, 
Bij de Heer heeft hij altijd zijn kracht O<'· 
zocht en gevonden. Diezelfde nam1dd<.g 
heeft hij de absolutie ontvangen in volle 
bewustzijn en samen gebeden. hij was reeds 
voorzien van het sacrament der zieken bij 
de gezamenlijke bediening van de bejaorden 
in "Maria Poste!''. Zoals hij geleefd heeft, 
zo is hij gestorven: vol rust en overgave 
De olie was op, de lamp ging uit. Een dier
bare vader en opa, e endoor iedereen graeg 
gez•ene en gewaardeerde medemens ts van 

ons heengegaan. Na een welbesteed leven
van werken en zwoegen, van leed en ver
driet, maar ook van vreugdevolle en ge
lukkige dage1, heeft opa Hermans een ge
zegende oude dag gehad In "Maria Postel", 
waarvoor hij zeer dankbaar was en waarvan 
h"J de goede verzorging zeer heeft gewaar· 
deerd. Wij hebben veel van hem kunnen 
leren. Je ging altijd beter bij hem weg dan 

1e gekomen was. Hij was zachtmoedig en 
geduldig, hij was mannelijk vroom en gods· 
dienstig, een rechtvaardige naar Gods hart. 
Van zo'n leven kun je alles leren !!IS je 
weet door te dringen tot het hart dat spreekt 
door zijn eenvoud en overgave, door zijn 
;ieloof en Godsvertrouwen. Wij bidden voor 
hem om het eeuwig geluk zoals we dat voor 
al'e overledenen doen. Vergeten we niet 
óc '< tót hem te bidden, hij zal ons bij de 
-ieer niet vergeten. Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven, welke wij 
mochten ondervinden bij het overlijden en 
de begrafenis van 

Johannes Hendrikus Hermans 

tie:uigen wij u onze oprechte dank. 

fam. Hermans 


