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In de vrede van Christus Is van ons 

heengegaan 
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Sophia Reinink 

Hij werd geboren op 26 mei 1914 te 
Hengelo (0) en stierf, gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken, op 25 juli 1976 
te Oldenzaal. Tijdens de Eucharistieviering 
op 29 juli d.a.v. hebben wij God dank 
gebracht voor zijn leven. Daarna werd zijn 
lichaam gecremeerd In het Crematorium 
te Usselo. 

Waar een mens, die ons zo dierbaar is, 
plotseling van ons wordt weggenomen, 
geeft ons geloof in een liefdevolle God 
ons alleen houvast. Naar menselijke maat
staven hebben wij al te vroeg afscheid 
moeten nemen van onze lieve, zorgzame 
man, vader en opa. 
Hij was eenvoudig van hart, verzorgde 
alles wat hij deed tot in de puntjes en 
was voor iedereen strikt rechtvaardig. 
Hij stelde zich er zoveel van voor, als de 
tijd van rusten zou komen : samen met 
zijn vrouw in hun gezellig huis, werkend 
in zijn tuintje, want zijn huis was zijn 
thuis. Maar bovenal was hij een man van 
diep geloof, kostbaar erfgoed van zijn 
ouders en van het gezin, waarin hij In zijn 

jeugd werd gevormd. Vanuit dit geloof 
leefde hij tot in alle vezels van zijn per
soon, met zijn vol le toewijding en met 
zijn hele werkkracht. De goede God heeft 
zijn trouwe dienaar nu tot zich geroepen. 
Nu het afscheid voor goed is gekomen, 
willen wij met hem verbonden blijven in 
datzelfde geloof, waarmee hij in volle 
overgave zijn eind heeft aanvaard: een 
geloof dat heenreikt over de grens van de 
dood, omdat het steunt op het woord van 
Christus: ,.Wie in mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven en alwie leeft in 
geloof aan Mij zal niet sterven in eeuwig
heid". 
Heer onze God, neem Herman op In uw 
heerl i jkheid, toon hem uw aangezicht. 
En geef ons die achterblijven de kracht 
om zonder hem verder te gaan, tot Gij 
alles in allen zijt. Amen. 

Voor de vele blijken van deelneming 
ondervonden bij het overlijden van mijn 
lieve zorgzame man, vader en opa zeggen 
wij U hartelijk dank. 
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