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Bewaar in dankbare her innering en in 

uw gebed 

PETER HUBERTUS HERMANS 
echtgenoot van 

Geziena Bercndina Prinsen 

Hij werd geboren op 30 januari 1896 te Ne
derweert (L.). Onmiddellijk na de Avondmis 
waari n voor hem gebeden werd, overleed hij 
op zaterdag 15 januari 1983. Na de plechtige 
ge,zongen Uitvaartdienst op donderdag 20 
januari 1983 in de parochiekerk van " 0. L. 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen" te Erica heb
ben wij zijn lichaam te ruste ge legd op het 
R.K. kerkhof ald,aar. 

Peter Hube-rtus Hermans woonde vanaf zijn 
17e levensjaar in Erica. Toch heeft hij ook 
zi jn zuide lij k Limburgse afkomst nooit ver
loochend. Hi j had de goede eigenschappen 
van een noorder•ling en zuiderling in won
derlijke harmon ie in zich verenigd. 
Dat maakte hem ook tot een aangenaam en 
prettig mens in de omgang. Hij was een fijn
gevoelig , goed' mens. Als hij de Kapel van 
het ver,zorgingscentrum "De Bargeres" bin
nenwande lde kreeg je altijd even een schou
derklopje van hem . Onder harde, moeilijke 
omstand igheden van slechte tijden , oorlogs
jaren en tegenslagen bleef hij de gemoede
lijke, eenvoudige en zorg zame vader van zijn 

gezin, die daarnaast ook nog tijd en aan
dacht had voor iedereen die op hem een 
beroep deed. Van zijn 8 k inderen moest hij 
er twee vroegt ijd ig aan 0. L. Heer terugge
ven, ook moest hij -het laatste j aar zijn vrouw 
laten opnemen in het verp leeghuis "De 
Bleerinck", terwijl hij ze lf zijn intrek nam 
in het verzorgingscentrum " De Bargeres". 
Dankzij zi jn kinderlijk groot vertrouwen op 
0. L. Heer kon hij zich staande houden en 
putte hij kracht uit zi jn diep en oprecht ge
loof. Peter Hubertus .Hermans was een recht
schapen en zeer geliefd' mens. Daarom zul 
len wij hem erg missen , maar hijzelf ging 
het I ielst naar zijn God en Heer op wie hij 
heel zijn leven heeft vertrouwd. 
Zonder angst en vo l overgave gaf hij op 
zaterdagavond 15 januari 1983 na de Avond
mis zi jn le,ven terug aan zijn Schepper, ge
sterkt door het Sacrament der Z ieken. 
"Mijne geliefden, ik bid u, bedenk toch dat 
ik al op de plaats ben waar ik blij ben om 
de tegens lagen die ik heb doorstaan en 
waardoor ik deze onsterfe lijke g lorie heb 
verworven. Ge kunt God maar liever be
danken voor mijn dood dan er u over te 
d,roeven ." 

(H . Franciscus van Sales). 

Peter Hubertus Hermans moge rusten in vrede 

Voor uw mede leven zijn wij dankbaar. 

De familie . 


