
Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS SJOERD JACOBS 

echtgenoot van Johanna Maria Oude Sogtoen 

Hij is geboren op 16 februan 1911 te Steggerda 
in Friesland en overleden op 4 apnl 1984 te 
Borne. Op 9 april hebben wij hem vanuit de 
Theresiakerk te Borne begraven op het R. K. 

Kerkhof aldaar. 

Voor alles was hij een zorgzame vader en echt
genoot. Zijn vrouw en kinderen kwamen bij 
hem verreweg op de eerste plaats. Zijn zorg 
kwam vaak tot uiting in de kleine dingen. Voor 
zijn gezin moest alles wijken en ook hijzelf stel-

. de zich op de laatste plaats wanneer het daar
om ging. Wat hij gaf, gaf hij met liefde. Leed 
om verlies is hem niet gespaard gebleven. Hij 
heeft van de zijnen ook veel liefde terug ont
vangen. Hij was een man om van te houden. Al 
zijn zorgen van vroeger heeft hij dubbel en 
dwars beloond gekregen. 

Voor iedereen was zijn plotselinge afscheid 
dan ook een grote slag, maar vooral voor zijn 
vrouw. met wie hij 29 april 45 jaar getrouwd 
zou zijn. Zij hadden het mooi samen, want hij 
hield echt van huiselijkheid. iedere zondag was 
er dan ook een instuif van kinderen en kleinkin
deren. 

Hij had een brede belangstelling. Hij interes
seerde zich voor sport, muziek en voor de 
natuur. Hij was graag in zijn tuin bezig. 

Hendrikus Sjoerd Jacobs was ook een maat
schappelijk bewogen man. Hij had zijn eigen 
principes, die gesteund werden door een diep 
geloof in God. Hij was geen man van veel 
woorden, maar meer van daden. Hij kon goed 
met iedereen overweg en over niemand zou hij 
ooit een kwaad woord zeggen. 

Zijn plotselinge dood heeft hem behoed voor 
lichamelijke aftakeling, waarvoor hij bang was. 
Toch betekent deze dood voor de zijnen een 
pijnlijk afscheid. Wij mogen ons echter ge
steund weten door het geloof. dat hij verder bij 
God leeft en dat we elkaar daar eens weer zul
len ontmoeten. Ook hier mogen we in deze 
moeilijke tijd op zijn zorg blijven rekenen. want, 
zegt Paulus, de liefde blijft bestaan, ook over 
de dood heen. 

Voor uw belangstelling en uw deelneming na 
het overlijden van mijn man. onze vader en opa 
willen wij u hartelijk danken. 

Borne, april 1984 

Familie Jacobs 
Deurningerweg 29 


