
Je wilde nog zoveel 
maar had niet meer de kracht. 

Je ziekte had fa volkomen in zijn macht. 
Je was zo moe, je hebt alles gegeven. 

Al 1e zorgen en verdnet 
behoren nu tot het verleden. 

Verdnetig om z11n heengaan, maar met een 
bevrijdend gevoel dat zijn lijden nu voorbij is, 

geven wij u kennis dat, na een liefdevolle 
verzorging 1n huis, voorzien van het 

H. Sacrament der Zieken is overleden mijn 
lieve man, onze vader, opa en oom 

Herman Schrader 

echtgenoot van Lies Withag 

op de leeft11d van 71 jaar. 

Delden, 17 juli 1998 

Lieve Herman, 

Met alles wat je deed blijf jij jezelf. Je hebt 
geleefd zoals jij dat wilde. Door je warme 
gemeende belangstelling had ieder een eigen 
band met jou. Je hechtte aan je geboorteplaats 
Delden, waar 1e ook je vele sociale contacten 
had. 

Bij de visvereniging "het Voorntje" beleefde je 
veel plezier, samen met je zoon Herman. De 
soos werd veel bezocht, gezellig een kaartje 
leggen. Je had JO eigen humor tot het laatst toe. 
Toen je te horen kreeg dat je ernstig ziek was, 
heb je dat heel moedig aanvaard. Je kon dit 
thuis verwerken in je eigen omgeving, tussen de 
warmte van je eigen gezin, je vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. Je was een goede vader en een 
geweldige opa. Ook Cas en Baloe, de twee hon· 
den van Herman en Annette, die moeten wij 
vooral niet vergeten, voor wie hij toch ook een 
Opa was. Een jaar geleden werd je geconfron· 
teerd met veel verdriet om het over1ijden van 
Carin, wat heb je daar een pijn van gehad en 
toch zijn jullie daar samen doorgekomen. Je 
hebt nu je welverdiende rust gekregen. Dapper 
en moedig was je tot het laatst toe. Je bleef 
belangstelling houden voor de mensen uit je 
omgeving, wij kunnen niet anders zeggen dan 
"bedankt". Lieve man, pa, opa, oom, bedankt 
voor alles. Rust nu maar uit, je hebt het 
verdiend. 

Oprechte dank en waardering spreken wij uit 
voor uw medeleven en woorden van troost 
tîjdens het ziekbed en overlijden van Herman 

Lies Schrader, kinderen en kleinkinderen 
Juli 1998 


