
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Lambertus Saris 
echtgenoot van 

ELISABETH CHRISTINA SLAATS 

Hij werd geboren te Nuenen op 21 maart 
1909 en is. gesterkt door het sacrament 
van de zieken, overleden in het St. Anna
ziekenhuis te Geldrop op 15 januari 1986. 
Zijn laatste rustplaats is op het kerkhof 
van de Clemensparochie te Nuenen. 

Plotseling is hij van ons heengegaan. 
Ook al was hij de laatste dagen ziek en 
zelfs in het ziekenhuis, ook al was zijn 
leeftijd al de grens der sterken gepas
seerd, toch hadden wij gehoopt dat hij 
nog jaren had mogen leven. Samen met 
zijn goede, bezorgde vrouw leefde hij ge
lukkig en tevreden. Hij had zijn bezig
heden in en rond het huis. hij hield van 
de dieren, die hij verzorgde. hij genoot 
van de natuur, waarin hij woonde en de 
jachtige wereld liet hij letterlijk en figuur
lijk aan zich voorbiJ gaan. 
Hij ging zijn eigen weg en genoot van de 
rust die hij zich zelf kon geven, omdat hij 
in de jaren voorheen gewerkt had. 
Hij was een zeer gelovige man, die ook zijn 
geloof beleefde. 
In zijn gebed kon hij eerlijk God danken 
voor het goede dat hij had ontvangen, 
en ook God vragen. wat hij nodig had. 

Hij wist, dat het bijbelwoord waar was "de 
boer ploegt en zaait , maar God geeft de 
wasdom". 
Het geloof was bij hem gewoon iets van 
het dagelijks leven, zoals hij dat meege
kregen had. 
Wij willen bidden tot God. die een Vader 
is van alle mensen: 

God, 
wij zijn bedroefd en toch bidden wij tot U 
om U te danken voor mijn man. wij bidden 
voor Driek die tot onze familie en kennis
senkring behoorde, bekroon hem met Uw 
grote goedheid en met Uw eeuwig geluk. 
Daarop hoopte hij en daarom heeft hij 
zich rustig aan U overgegeven. 
Neem hem op in Uw Rijk. Amen. 

t 
Voor Uw medeleven en belangstelling 
betoond bij het overlijden van mijn lieve 
man, onze broer. zwager en oom zeggen 
wij U hartelijk dank. 
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