


t Dankbaar gedenken wij onze 

Harry 
(Hermanus Johannes Jozef Derkink) 

Hij werd geboren te Beckum op 3 maart 1947. 
Ten g~volge van een noodlottig ongeluk werd 
hij van ons weggenomen op 26 geptember 1975. 
Zijn lichaam hebben we ter ruste gelegd op 
het r.-k. kerkhof te Beckum op 1 oktober 1875, 
waar het wacht op zijn verheerlijking. 

Heel plotseling is onze Harry door een nood
lottig ongeval van ons heengegaan; een jong 
leven is gebroken en we weten niet waarom. 
Alles ging zo g oed en alles was zo mooi. 
Hartstochtelijk verlangde hij te leven met de 
inzet van zijn jonge, onstuimige kracht. Waarom 
moest dit nu gebeuren? Het antwoord komt niet. 

Hoe hard het ook is, zowel voor hem zelf als 
voor zijn vader, moeder, broers en zusters, 
midden uit het leven te worden weggerukt, wij 
mogen eenvoudig-weg niet vergeten dat God 
een God van levenden is. Vauuit dit geloof 
kunnen wij ons niet indenken dat God zijn eigen 
werk, beeld en gelijkenis te gronde laat gaan. 
Daarom durven wij hem uit handen geven en 
leggen in de handen van de levende God, 

Daarom kunnen wij bidden : Heer God, Gij 
gunt ons het licht van onze Ogen, Gij hebt onze 
geboorte gewild, niet voor het duister hebt Gij 
ons gemaakt, niet voor de dood, maar om te 
leven naar U toe. Wees dan ook barmhartig en 
n,;,em ons bij de hand, 

Troosten we elkaar met deze Woorden in de 
droevige dagen, die we door moeten ma'ken en 
blijven we vol vertrouwen dat onze liefde en 
zorgen aan Harry niet voor niets zijn besteed. 

Beste vader, moeder, broers, zusters en vrien• 
den, dank voor jullie liefde, zorgen en mede
leven en blijft voor mij bidden. 

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID. 

Voor uw medeleven betoond bij het 
overlijden van onze lieve zoon, broer, 
zwager en oom, betuigen wij u onze 
welgemeende dank. 

Fam. B. A. Derkink 


