
IK MEMORIAM. 



Ter vrome gcdacht,nts aan 
HENRICUS MARINUS MARIA VAN LITH 

geboren 'lO J•nuarl 1925 " V.i ntc11" Jk. Op 3 De
cc.mb<r 1911 lS b gut<Jnca n bet conccntraLcla.mp 
te Sch"en ng en bcgrncn te Husum In DuitKhland. 

Ju Il toen h J Uur st;;;;J"om de klnd<ren God• het 
brood dtr wa.11rht d te brtk'o en de oudcra te helpen 
bij het motJl1jkt: werk der opvoeding voude dt \trand 
hem onrul.t1ulltJg Jn ge-..·angçn:;chAp. Hi1 h. d nooit 
e:eu ru'ns kwaad gedaan en was de zachtli~id 1n p~r~oon. 
Het lag n1i:t In i.Jjn aard men en te hu.triJdtn. Hij 
h..J hogrre idealen op het voorhccJJ \On dtn God
dtli ken Klndtn nend '\lii ldc b1J 1onge mensen hc•tr 
maken. M•ar God ,"rocg meer \an hem God \Tocg 
van hem te 1tcrven voor bet ideaal ,..:aarvoor htl 
wilde l<>•n. En nu h 1 God d11 :"are offu In ltfdc 
beeft gegeven, ta dit een ~roost \OOr Mn die achtcr
blq-cn · .Zal g de man, d.c staande bi ft n dt bt
procv1ng. \\'1 nt als hij de proef bttft doo:otaan, :al 
htj de kloon de. lt\.tni ontvangen• 

1Gradualc or : in attrfdog) 
Henk. wij meenden, dat JC eigcnl Jk lcvtn moest 

en dat Jt nog tt jong was 01n tt attrvtn. Mn.1r op 
jouw voorbeeld buigen we het hoofd voor de wil 
van God., zonder wens ingnJpen getn hRat win ons 
hoofd valt. En wij weten. Jat n nu htcrh ktr lctlt 
dan b u bil ons. \\' J wcteo. dat je nu mttr "oor 
om ku.at doen dan vrocgu. \\' "Aetm dat JC nu 
door 1< voonproak bij Gods troon ook vtcl b dt 
voor de vubcttd.ng \.an de me.men en dt v.:utld. En 
w11 prijien God. die ons in jou ten af pitgcl ng »an 
Zt1n acht< 1 tfdc gal, 

Lieve ouden. Ik wee!, dat u % th \:tel off('rs hebt 
getroost om htt mtj mogtliJk te mnken K.ithoHe:k 
onderwljJ.4."r te worden. Ik dank u voor uw liefde. Ik 
dct.nk u voor uw opvoedjng. d;e: nu h"u dod heeft 
bereikt. Uw dOt"I was tmmtr'.t mij etn gdukl.lg kind 
van God te maken. Vanuit dt hemel :wl Ic u en al 
ma)n hroera en J.\Uttrs vergoedtn wal g j op aarde 
voor m. j gcw«:st UJt • 

• Mijn J~u•. barmharUohc d,_"---~ 
Drukhrij li.Ll"A • A. B. Kru p Lichltn,oordo 


