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Dankbare herinnering aan 

HERMAN HEINRICH FERINGA 

echtgenoot van Maria Helena Reuvers 

Hij werd 28 november 1935 in Barger-Compas
cuum geboren. Gesterkt door het Sacrament 
van de Zieken is hij op 24 februari 1989 in 
Emmen gestorven. Na een plechtige uitvaart
dienst in de H. Geestkerk hebben wij hem op 
28 februari begeleid naar het crematorium in 

Emmen . 

Herman Feringa was een man met een enorm 
plichtsbesef, zowel bij zijn werk als in het gezin . 
Hij hield er niet van veel drukte van mensen 
om zich heen te hebben. Hij voelde zich het 
meest op zijn gemak in de beslotenheid van zijn 
gezin. Voor zijn vrouw en kinderen was hem 
geen opoffering te veel. Hij was een serieuze 
man, wiens subtiele humor alleen begrepen 
werd door wie hem goed kende. Toen hem dui
delijk werd dat hij ongeneeslijk ziek was, begon 
voor hem een laatste levensfase die hij bewust 
heeft benut. Allereerst doordat hij nog meer be
schermend werd voor zijn gezin; hij heeft ge
zorgd dat alles naar vermogen is geregeld . 
Vervolgens heeft hij zich naast de zakelijke kant 
voornamelijk bezig gehouden met de persoonlijke 
belangen van anderen: niet zijn eigen zorgen 
waren hoofdzaak, maar het leven van zijn vrouw 
en kinderen , die geen verdriet moesten hebben. 
Zijn ziek-z ijn heeft hij tot de laatste dag in een 

bijna onvoorstelbare tevredenheid beleefd, waar
bij hij dankbaar was voor alles wat voor hem 
werd gedaan. Hoe onmogelijk het ook klinkt: de 
kamer waarin hij thuis lag was eerder een privé 
hotelletje dan een ziekenkamer . 
Op indrukwekkende en persoonlijke wijze heeft 
hij van vrouw en kinderen afsche•id genomen. 
Daardoor blijft eerder een gevoel van dankbaar
heid dan van verdriet . 
Nu is hij gaan hemelen. Vol overgave heeft hij 
het Sacrament van de Zieken ontvangen: het was 
voor hem een krachtbron op zijn laatste reis 
naar zijn eeuwig vaderland. 

Dat hij mag rusten in vrede . 

De vele blijken van meeleven hebben 
ons erg goed gedaan en zijn ons tot 
t roost geweest. 
Graag willen wij u ervoor danken. 

LENIE FERINGA 
en kinderen 


