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Ter dankbare herinnering aan mijn lieve en on 
vergetelijke man 

Hermanus Gerardus 
Johannes Fo/mering 

echtgenoot van Johanna Martina Maria Heiidt 

Hij werd geboren te Nijmegen op 4 januari 1906. 
Na een lang en verdienstelijk leven overleed hij 
te Emmen, gesterkt door cle sacramenten van de 
Kerk, op 27 januari 1989. Wc hebben hem op l 
februari 1989 begraven op het R.K. kerkhof te 
Erica. 

lfrrman kwam uit een goed katholiek gezin en 
voelde zich van jongsafaan aangetrokken tot 
een dienstbare taak binnen de Kerk . Hij trad in 
bij cle paters Dominicanen en vertrok na zijn 
priesterwijding naar de Ned. Antillen. Daar 
heeft hij zich op Curacao meer dan 35 jaar inge
zet voor de kerkgemeenschap . Herman voelde 
zich thuis in de kerk van de dertiger jaren, de 
kerk van het rijke roomse leven . Met de veran 
deringen die er kwamen in de zestiger jaren kon 
hij niet overweg . Hij had er grote moeite mee . 

Rond 1970 keerde hij terug naar Nederland. leg
de het priesterambt neer en trouwde. Samen 
met mij heeft hij nog 18 gelukkige jaren gehad . 

Herman was een zachte en vriendelijke man . Hij 
wilde goed zijn voor anderen en iedereen vond 
hem sympathiek. Jarenlang leed hij reeds aan 
de handicap dat zijn gezichtsvermogen steeds 
maar afnam . Daar kwam het laatste jaar nog _ 
een ernstige ziekte bij die hem het spreken 
steeds meer belemmerde. Maar hij bleef altijd 
dezelfde rustige en vriendelijke man. Zijn geloof 
speelde hierbij een grote rol. Hij was en bleef de 
vrome, godsdienstige man die hij altijd was ge
weest . Dit geloof gaf hem steeds weer nieuwe 
kracht. Nu hij na veel lijden is gestorven zal ik 
hem erg missen. We willen voor Herman bidden 
met de woorden uit de latijnse liturgie die hem 
zo dierbaar was: 

Requiescat in pace! 
Herman , rust in vrede. 

Allen die mij in deze moeilijke dagen hebben ge
steund met hun hulp, hun medeleven en hun ge
bed. zeg ik u van harte dank. 

ANS FOLMERING-HEIJDT 


