
t Ter dankbare herinnering aan 

Herman Klein Rot 

Hij werd geboren te Buurse op 17 februari 
1904, voorzien van het sacrament van de zie· 
ken overleden In het ziekenhuis "De Stads
maten" te Enschede op 15 augustus 1984. 
Zijn lichaam hebben we op 20 augustus ter 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Buurse. 

Komt hem tegemoet, gij heiligen van God 
en brengt hem voor het aanschijn van de 
Allerhoogste. Christus die U geroepen heeft 
moge u ontvangen. 
Een blijde mens, een mens vol humor, die 
zijn leven lang werkte op de boerderoj van 
zijn ouders, later in handen van zl1n broer. 
Zijn leven stond In dienst van God. Met God 
begon hij zijn dag. 
Zolang hij In Buurse woonde was hij een 
trouw lid van het kerkkoor. Geen repetitie 
ging hem mis. HIJ was steeds present om de 
diensten mee te verzorgen. 

Op zijn oude dag verhuisde hij met zijn broer 
en diens zoon en schoondochter naar Losser. 
HIJ was steeds een prettige huisgenoot. De 
kleinkinderen van zijn broer zagen hem als 
een andere opa, "opa Herman". Zij waren 
dol op hem. 

Daarbij ging hij veel wandelen. HIJ genoot 
van de natuur. Omdat hij zeer slecht zien 
kon heeft hij veel geprofiteerd van het ge
sproken boek. Daarbij ging hij ook graag naar 
een feest. Zijn 80ste verjaardag heeft hij te
midden van zijn familie en zijn zo dierbare 
Buursenaren gevierd. 
Temidden van hen werd hij dan ook begraven. 
Denken we met een dankbaar hart terug aan 
deze hartelijke mens. Bewaren we zijn her
innering diep In ons hart nu wij vast ver
trouwen dat hij het eeuwig feestmaal Is 
binnengegaan. 

Moge hij voor altijd gelukkig zijn in Gods 
vaderhuis. 

Voor uw blijk van deelneming bij het over
lijden van mijn zorgzame broer, onze zwager 
en oom, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Klein Rot 


