
Ook al valt het leven 
wel eens tegen 

en gaat soms alles verkeerd 
probeer dan uit die tegenvallers 

iets positiefs te halen 
dan heb je toch 

nog iets heel belangrijks geleerd. 
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Geboren 17-2-1919 Overleden 31-5-1999 

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. 
Een fijne man en vader, die ons heeft geleerd 
dat klaar staan voor je medemens een zeer 
hoog goed is. Hij kende het belang van de ge
meenschapszin en liet nooit na dat te laten 
merken in zijn werk en zijn aktivite1ten voor al
lerhande besturen. Iedereen kende hem. en hij 
kende iedereen. Hij begreep dat contact ma
ken, ook al is het maar één minuut, zijn waarde 
heeft. Dat is de olie van de samenleving. 
Hij zorgde voor betrokkenheid. want dat gaf 
medeverantwoordelijkheid. Op die manier gaf 
hij leiding aan de C.A.V.V. Niet de baas spelen, 
maar ieder mens in zijn waarde laten. 
Want ieder mens is gelijk-waardig. En in die 
gelijkwaardigheid ontstaat de ruimte en vrijheid 
naar anderen. 
Ruimte om iezelf te ontwikkelen. vrijheid om 
te expmmenteren met je eigen mogelijkheden. 

Als iemand idëeen had die tegen de zijne op
botsten. dan respekteerde hij dat. Hij ging wel 
de dialoog aan en liet meestal met een grapje 
merken dat hij het anders vond. Maar hij zou 
niemand afwijzen om het hebben van andere 
meningen. 
Van hem hebben we geleerd dat je conflicten 
op kunt lossen met humor. Dat lachen mis
schien wel belangrijker is als huilen. Hij was 
de aartsoptimist. Hij hechtte niet aan bezit en 
hield niet van opschepperij. Zijn motto was: kijk 
eerst naar jezelf en oordeel niet. 

Het ware te wensen, 
dat álle mensen, 

met ál hun gebreken, 
zichzelf eerst bekeken! 
Dan zouden ze 't praten 
over anderen wel laten! 

Wij danken U voor Uw belangstelling en me
deleven bij het overlijden van Herman Horst
huis. 

De familie 


