
In de viering van de H. Eucharistie 
en in ons gebed gedenken wij 

Hermanus Johannes Josephus 
Sticker 

echtgenoot van 
GERHARDA FRANCISCA JOHANNA TIEMES 
Geboren 25 maart 1926 te Breedenbroek, 
overleed hij aldaar, voorzien van de H. Zal
ving, op 26 april 1984. We legden, na samen 
de H. Eucharistie gevierd te hebben, zijn 
lichaam 30 april d.a.v. ter ruste op het 
parochieel kerkhof, in afwachting van de 

blijde Dag der VerriJzenis. 

"Onrustig is mijn hart, totdat het rust in 
in U, o God". 
Dit gebed van Sint Augustinus kan ook 
het gebed geweest zijn van hem, die ons 
zo plotseling is ontvallen. 
Nooit kende hij rust, altijd was hij bezig, 
steeds op weg. Vooral de laatste jaren, heeft 
hij geen rust meer gekend. Daarom willen 
wij, die achterblijven, ondanks dit plotselin~e 
leed, nu dankbaar zijn, dat hiJ eindelijk 
rust gevonden heeft in de Hoer. 
Wie kan peilen, wat er in zijn hart is 
omgegaan? Wie durft te oordelen, wie durft 
te veroordelen? 
Heeft Jezus Christus niet tot ieder van ons 
gezegd: .,Wie van U zonder zonde is, werpe 
de eerste steen ...... "? 
In zijn goede dagen heeft hij geijverd voor 
zijn vrouw en zijn vijf kinderen. Een 9oed 
vakman, die zijn bekwaamheid ook in dienst 
stelde van anderen. Daarnaast een verwoed 
jager, een vriend van Gods bl ijde natu~r. 
temidden waarvan hij zich gelukkig en echt 
,,thuis" gevoelde. 

En ondanks tekorten. die ieder van ons 
kent, een gelovig mens: tot de laatste zondag 
toe. het Hoogfeest van Pasen, ging hij ter 
kerke, om daar ongetwijfeld bij God k:·acht 
en troost te zoekea Wij bidden, Ciat h:j nu 
t:ij God het eeuwig Paasfeest ma\1 vier::>r, 
in de verrijzenis ten eeuwigen leven 

Beste Geraa, steeds zijn mijn gedachten noar 
jou blijven uitgaa:i. Gestorven voor deze 
wereld, hoop ik te leven in Gods vrede en 
rust. Nu komt onze liefde te staan in een 
heel ander licht: in Gods Licht. Wee-:;, sterk 
en moedig; want je hebt nog e~n taak: 
je zorg voor ons beider kinderen. vruchten 
van onze liefde voor elkaar. Vaa:wel. 
Lieve kinderen ondanks mijn tekor!:,1, heb 
ik altijd zielsveel van jull ie gehouden. Waar 
ik jullie nu ben ontvallen, vraag ik jullie 
oprecht: brengt mijn werk, dat is afge
broken, tot voltooiing; bewaart jullie geloof 
en onderlinge goede ve,standhouding en 
weest vooral dubbel goed voor moeder. 
Zuster en broer en al mijn dierbaren, die 
zo trouw voor mij hebt gezorgd en mij hebt 
geholpen, hartelijk dank. Mo9en we eens 
elkaar weerzien in Gods Vaderhuis. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor Uw b lijken van meeleven bij het over
lijden van onze dierbare man. vader en 
broer 

HERMAN STICKER 

betuigen wij U onze welgemeende dank. 

Uit aller naam. 
Gerda F. J . Sticker-Tiemes 

Breedenbroek, aprl 1 1984 




