
Laat mf f verder 
Levenfnuw 
herf nnerfngen 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Hermannus Johannes Drekkers 

echtgenoot van 
Gerritdina Geertruida Pierik 

Geboren te Bentelo 13 september 1904, is hij 
voorzien van het H. Sacrament van de Zieken 
overleden te Hengelo (0) op 27 oktober 1984. 
Na een Pl. Uitvaartdienst in de Parochiekerk van 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te Bente
lo hebben we zijn lichaam begraven op het R.K. 
Kerkhof aldaar op 31 oktober d.o.v. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze oom en opa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Drekkers 

Wat is het leven eens mensen, o mens! Vandaag 
is hij er, en morgen zie je hem niet meer. Toe~ is 
het leven van een gelovig mens niet zonder zm, 
hij weet zich geborgen in God. 
Een goed en rechtschapen mens is onverwachts 
van ons heengegaan, Herman Drekkers. Een 
mens die heel zijn leven hard heeft gewerkt voor 
het geluk van zijn vrouw en van zijn dierbaren. 
Samen met zijn vrouw en zijn huisgenoten, 
genoot hij van elke dag die God hem gaf. 

Te leven en te werken in Gods vrije natuur was 
zijn lust en zijn leven . Hij hield van het leven .en 
van de mensen waar hij mee omging, totdat zich 
opeens een ziekte openbaarde waar geen kruid 
voor gewassen schijnt. Maar vol overgave aa~ 
de wil van God heeft hij het aanvaard. Zoals htJ 
het leven uit Gods handen heeft aanvaard, zo 
aanvaardde hij ook de dood. Dankbaar voor al 
het mooie dat hij samen met zijn vrouw en met 
hen die hem dierbaar waren, mocht beleven .. . 
dankbaar voor de liefdevolle zorg van de kant 
van zijn huisgenoten, zag hij het einde van zijn 
leven naderen en is hij binnen gegaan in de 
vreugde van de Heer. 
Dankbaar voor alles wat we van Herman Drek
kers hebben mogen ondervinden zal hij in onze 
herinnering blijven voortleven . En moge hij na al 
het werken hier op aarde rust vinden in de ge
borgenheid van de Heer. Dat hij ruste in vrede. 

Onze Vader .. .. . 


