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Hij is geboren te Borne op 17 maart 1898 en 
gesterkt door het H. Sacrament van de Zie
kenzalving overleden eveneens te Borne op 
20 januari 1988. Na een gezongen requiem
mis hebben wij hem vanuit de parochiekerk 
van de H. Theresia te ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof aldaar en wel op 23 januari 
d.a.v. 

Herman Zonder blijft ons bij als een man, die 
diep besefte, waartoe hij in dit leven geroe
pen was. Hij was een gevoelig man. Met hart 
en ziel zette hij zich in voor zijn vrouw en kin
deren. Hij was een lieve echtgenoot en een 
zorgzame vader. Hij heeft mooie en minder 
mooie dagen gekend in zijn leven. Op 9 no
vember 1977 overleed zijn vrouw na een 
ziekte van 33 jaar. Samen met Annie heeft hij 
alles gedaan om haar het leven zo aange
naam mogelijk te maken. Hij kon maar moei
lijk zien dat anderen verdriet hadden. Hij was 
een energiek man en hij had er graag alles 
voor over, wanneer hij anderen in hun zorgen 
en verdriet kon bijstaan. 
Tot op hoge leeftijd was het hem nog gege
ven om onder de nooit aflatende zorg van 

Annie te kunnen werken, vooral op het land. 
Zijn geloof speelde in zijn leven een grote rol. 
Hij had geen enkele twijfel over zijn eind
bestemming. Bidden was voor hem een 
tweede natuur geworden. . De zondagse 
hoogmis, waarin hij onder in de kerk graag 
meezong als oud koorzanger, en de Moeder 
Gods, op wie hij helemaal vertrouwde, waren 
voor hem bijzonder belangrijk. 
Herman Zonder heeft een mooie oude dag 
en ook een mooi levenseinde gekend. Dit is 
te danken aan de inzet van al zijn kinderen, 
maar vooral van zijn dochter Annie. Zij mag 
met veel voldoening terugkijken op de liefde
volle zorg en toewijding, die zij heeft besteed 
zowel aan haar moeder als ook aan haar 
vader. 
Vader en opa Zonder is nu in de hemel bij 
zijn vrouw. Hij, die altijd recht op zijn doel af
ging, zal Maria al wel gevonden hebben. En 
in zijn zorg en toewijding voor de zijnen zal 
hij haar voortdurend blijven vragen: Maria, 
Moeder van God, help al mijn dierbaren, be
waar hen en bescherm hen, die ik op aarde 
moest achterlaten. Want Herman Zonder 
blijft dezelfde, altijd en eeuwig. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het over
lijden van onze vader en opa, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Famiile Zonder 




