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Dankbare herinnering aan 

HARRY MARKSLAG 
echtgenoot van GERDA BADART 

Geboren te Hengelo Ov op 3 sept. 1930. 
In de vroege morgen van 4 febr. 1980 
plotseling overleden. 
Op 7 febr. d.o.v. hebben we zijn lichaam 
ter ruste gelegd op het r. k. kerkhof 
te Hengelo Ov. 

"Midden in het leven zijn we in de dood" . 
Deze woorden vallen nu weer loodzwaar op ons. 
Na een hele prettige zondag met elkaar werden 
we in de vroege morgen van maandag gecon· 
fronteerd met het plotselinge heengaan van 
papa. En we dachten dat hij onverwoestbaar 
was. Hij voelde zich gezond en sterk, was altijd 
bezig voor zijn gezin of voor anderen die een 
beroep op hem deden. Hij was ook prettig in 
de omgang en altijd goed gestemd. De vrolijke 
noot ontbrak bij hem zelden. iedereen had dan 
ook graag met hem te doen. HIJ zat ook nog 
vol allerlei plannen om het voor Gerda en de 
kinderen zo fijn mogelijk te maken. 

In goede harmonie werd thuis alles met elkaar 
overlegd en samen beslist; ieder had een stem 
in het kapittel. Gelukkig waren we met elkaar. 
HIJ was dan ook een mens om van te houden. 
Wat Harry bijzonder gelukkig en blij maakte 
was de serieuze inzet van zijn kinderen met 
wie hij als vriend optrok. Gezag was voor hem 
niet heersen maar sámen doen. 

Veel bleef nog onvoltooid. Hij had nog zoveel 
willen doen. We hadden hem ook nog zo hard 
nodig. Het Is zeker de wens van papa dat we 
samen verder gaan zoals we met hem in ons 
midden gingen. 

"Midden in de dood zijn we in het leven". 
Papa was gelovig zonder franje, maar wel trouw 
aan wat hij geleerd had en principieel. Hij 
geloofde ook in het voortleven van al die dier· 
baren die ons voorgegaan zijn over de grens 
van de dood heen. 

Voor hem willen we dan nu ook zo graag bidden: 

God, GIJ zijt geen God van doden 
maar van levenden. 
Maak het waar voor hem 
en tot troost voor ons allen. 

Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor hem. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en 
belangstelling bij het overlijden en de begrafe· 
nis van onze lieve man en vader. 

Hengelo Ov, februari 1980 
Lijsterweg 93 
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