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G~dt•nk in uw gchedf"n 

Herman Andreas Metternich 
r('htg..-noot van 

Johanna .\drhoa \au Ingen 
rf"nl••r \f'n 1f1•ndrika Atf>ida Asbn."Uk 

Hij \H:rcl w~hort•n 10 no\"f•mber 1888 te Hen.,;ttlo 
(Û\.) \"0•111.irn 'an hl·L Saf•rament del' :1.id;:rn, 
•nerk~cl hi.i :.!-l december 1971 in !St. :\foarteo•tede 
h· Losti~r. /.iju li~·h~a.in hebben ,.,.ij t1,r ruRlf" gt-· 
legd 28 dc•c. d.a.1. op het R.K. kerkhof te Lo••cr. 

Dau.~s \oor K•·rRhniR nam God àeze N•n\·ou<lil(t' 
1111u1 tnt ·.1.:ich. llij \uts een man, <lie in de k racht 
\·an zijn lc\4'n ttrb~idzna111 was C'n graag mt-t :in· 
ciert-ll sorut>D\'fet·llf·. Omdat hij in dit! jaren ook 
armoocl('I lt·rut". ''as hij hlij clat hij 'oor wrinit( 
gt"ld f""D µaard cu \'d:tgen kon kopen. '' aa.rml.."C hij 
\oor de •• HaH•nliorRt" hoodsehappt'n df"ed. 
:\ÏPI allce;-a \MU xijn eertite ,,-rou'"· nH•3r vok ,·an 
ûju t"r.ed"" ,r,"u''· ,·oor wiP zijn la ... f'o~aan een 
IP1·1~tf' met zich mcclnenJ.::t. hcef1 bij 'cd ltf"un 
oudenunden. waar-çnor bij altijd hPt'"I dank.baar 
was. 
Ik laatstt• H'ertft·n dagen van zjjn leven v.arrn 
,·oor hem 1..wal:lr. omdat hij om gf'.t.oodheidsrr:de· 
11t:11 hH"\t"rtrnuw1I \\'~rd att.o de zorgen ,·an andr· 
reu. dit• •dlnl \ uor hl"1l'I dt•<lf'o . 
(;od uom he.HU f"Chtc•1• td g~1uw tot zich, opdat ook 
\·oor lu•111, diH .,,11 JJ;i•lo\ ii.; wa~, bet kerstfeettt vul 
\ 1·~·ugde zuu zijn. een \•1·eugde diC' <'C'llwif( cluurl. 
Dit :1:al \'oor zijn di•~rh1:1.rn \1 rouw eo klndercu. 
, ·oor wie lwt kt•r14tf ... est wegens de dood \fW hun 
di+.·1·!.ar" rnign dro1•fh<'irl mf't zich meebracht, ei•c 
troost zjjn. 

0111c \ atler - \\' ". g•gro•t. 
H•·er «'"er hNn de f"euwige rust. 

Druk: d~ Lange • Los;ser 

Voor u" blijk: uu do•lnemlng bij bet heengaan 
,·an mijn lit"Vf" man. oni1• tliL•rha:rr nHler en opa, 
('n dr laatste eer attn hf'ln ht-wezeo zijn wij u 

zeer daokh•• r. 
J. A. M~ttnniclo-van Ingen 
l..indf'rl'n, klein" en 
arhtnklelokindereo 


