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Dankbaar gedenken wij 

HERMAN PISANO 

echtgenoot van 

ANNIE ANALBERS 

Hij werd geboren op 22 juni 1918 te Weerselo en is 
na voorzien te zijn van het Sacrament van de Zieken
zalving overleden op 3 december 1993. Wii hebben 
hem te ruste gelegd op het parochiekerkhof te Ros
sum op 7 december. 

Lieve man. pa en opa 
Met grote dankbaarheid gedenken wij je als onze lie
ve man. pa en opa. 75 Jaar leefde je op het zelfde 
adres, ruim 42 jaar was je gelukkig getrouwd met ma 
en werd je vader van 2 kinderen en opa van 5 klein
kinderen. 
Je was een harde werker die nergens tegen op zag 
en alt11d klaar stond om anderen te helpen. 
Van jongs af heb je hard gewerkt op je boerderij sa
men met ma. Op het moment dat de jaren toch be
gonnen te tellen en je krachten wat minder werden 
bleef ie hart altijd uitgaan naar het vee en de scha
pen wat later je hobby werd. 
Met vakanties konden we je niet blij maken, je was 
het liefste thuis met ma 1n ie eigen vertrouwde om
geving. 

Voor ma, je kinderen en later ook ie kleinkinderen 
had je altijd tijd. Door met ons te praten, te lachen, 
te spelen, te plagen en vooral ook door lekker met 
ons te zeuren hebben wij het samen altijd heel fijn 
gehad. Vooral ook aan de kleinkinderen heb je heel 
veel plezier beleefd. Zelfs tijdens de laatste moeilijke 
weken reageerde je verheugd als de kleinkinderen je 
kwamen opzoeken. 
Je was altijd buiten te vinden op het erf en alle voor
komende klusjes knapte je op. In de tuin, in de wei 
bij het vee. bij de schapen of zomaar buiten wande
len of een keer met ma fietsen dat was je lust en je 
leven. 
Door een hersenbloeding, waartegen je bijna 6 we
ken dapper hebt gevochten, kwam er ineens een 
eind aan je gelukkige, vrije leven. 
Het is erg jammer dat je lichaam je niet de kracht gaf 
om met woorden afscheid te nemen en datgene te 
zeggen wat je met ie ogen en handen probeerde 
duidelijk te maken. 
Tenslotte moest je de strijd toch opgeven. 
Lieve man, pa en opa, jouw afscheid roept veel ge
voelens op en valt ons erg zwaar, maar ie hebt ge
vochten voor wat ie waard was. Wij z11n ie erg dank
baar voor de fijne jaren met jou. Je zult altijd een 
voorbeeld voor ons blijven en wij zullen altijd aan je 
blijven denken. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en overlijden 
van onze lieve man, pa en opa, zeggen wij U oprecht 
hartelijk dank. 

ANNIE PISANO 
Kinderen en kleinkinderen. 


