
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 
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Goede en dankbare herinnering aan 

HENDERIKUS FRANCISCUS GERAETS 

echt,genoot van 

Gerharda Koman 

Hij werd geboren op 14-3-1918 te Ec ica. Hij 
overleed eveneens in Er ica op zaterdag 16 
oktober 1982. 
Na de plechtige gezongen Uitvaartdienst in 
de parochiekerk te Erica hebben wij zijn li
chaam te ruste gelegd op het R.K. kerl, hof 
aldaar. 

Henk ,hield niet van "gezwets" van mensen, 
die veel praten maar ni ks zeggen. Misschien 
zat hij er daarom wat sti ll etjes bij. Goed 
kontakt had je, als je als vriend met hem al
leen was. Veel echte vrienden had hij ook 
niet. In de tweede wereldoor log had hij in 
het kamp Natzwe iler en Dachau drie jaar 
lang te veel meegemaakt om nog te kunnen 
geloven in oppervlakkige kontakten met men
sen. Hij doorzag de leegheid van vee l ul
terli j k vertoon, zowe l in de wereld om hem 
heen als ook in de kerk. 
Hij ge loofde alleen in mensen die het hart 
op de goede plaats •hebben, hij ge loofde 
in I iefde en trouw. Hij streed voor gerech
tigheid. Daarom ook was zijn geloof in God 
waarachtig en oprecht. 

Vootal bij het ontvangen van het Sacrament 
der zieken bleek hoe groot zijn geloof en 
vertrouwen' was in de ware God. 
Henk had nog graag wil len leven, als geen 
ander kende hij dankbaarheid voor het groot
ste goed te mogen leven in vrijheid. Daarom 
ook ergerde hij zich soms aan de onwetend
heid en onvrede onder mensen. " Ik ga niet 
graag maar wel tevreden", was een van zijn 
laatste gezegden . Zijn vol le zorg en liefde 
ging uit naar zijn dierbare vrouw, Grada, 
toen hij wist dat zijn einde naderde. 
Zijn ,neef Henk gaf hij zijn volste vertrouwen. 
Van ons wordt gevraagd een lieve man, een 
d ie rbare v riend, een fijn mens met ons ge
bed te begeleiden tot voor de troon van de 
almachtige en barmhartige God. 
Henk, jij moge rusten in vrede, maar ver
geten zullen we je niet. 

Voor de vele blijken van medeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en na het overlij
den van mijn man , broer en zwager, zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Fam . Geraets-Koman. 

Erica, oktober 1982. 


