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Een dankbare herinnering aan 

Harrie Hermans 
Adrianus Hendrikus 
sinds 1993 weduwnaar van 

Hendrika Hermans - Stads 
Geboren te Hooge en Lage Mierde op 9 november 1914. 

Overleden te Hilvarenbeek op 11 februari 2001. 

Bijna 40 jaar geleden kwam Harrie Hermans vanuit Hooge 
Mierde naar Hilvarenbeek en ging hij werken bij de CTM. 
de melkfabriek in Tiiburg. Vóór die tijd woonde hij en 
werkte hij thuis, zoals veel Brabantse mensen toen, op een 
klein boerderijke, waar nauwelijks de kost viel te verdienen 
voor het hele gezin. En dus zocht hij na een tiental magere 
jaren een ander huis en ander werk: Van het klein 
boerderijke trok hij naar het Groot Loo. 
Van daaruit vertrok hij dagelijks naar Tilburg, waar hij in 
een drie-ploegen-dienst, overdag of 's nachts en soms 
allebei, de kost verdiende met trouw en hard te werken. 
Even zwijgzaam als volgzaam deed hij daar zijn plicht tot 
het werk hem te zwaar bleek geworden en hij 63 jaar oud 
moest en mocht stoppen. Hij kreeg toen alle tijd voor wat 
hij daarvoor ook al zo graag deed: werken in de moestuin 
aan "swirskante" van het huis in het Loo, waar hij van alles 
teelde. Al die jaren daar at het hele gezin uit eigen hof en 
verkocht hij tegen schappelijke prijs ook aan anderen de 
vruchten der aarde. Zijn ontspanning zocht hij ook, vaak 

met ome Hendrik. vissend aan de waterkant of zo nu en dan 
een potje kaartend met goei minsen uit het Loo. 
Later verhuisde hij naar de Schoolstraat en daarna naar de 
Cantorystraat, waar Moeder acht jaar geleden stierf. Sinds 
zij wegviel uit zijn leven werd zijn wereld kleiner en was 
hij het liefste thuis. Zwijgzaam van nature en bijna niet bij 
machte goed naar buiten te brengen wat hij van binnen 
voelde en dacht sloot hij zich wel eens te veel op en teveel 
af. Maar wie hem kenden wilden dat aanvaarden en lieten 
hem in zijn wezen. 
Toen zijn gezondheid achteruit ging en het leven pijn ging 
doen, klaagde hij weinig, want "compassie is geen zalf' 
vond hij en hartelijk meeleven deed hem wel goed maar het 
kon de pijn niet wegnemen. 
De laatste weken werd hij zo hulpbehoevend dat hij alle 
dagen deskundige hulp en zorg nodig had en zodoende 
moest hij gedwongen naar huize Clossenborch. waar hij 
liefdevol is opgevangen. Eerder dan verwacht maar niet 
langer dan hij kon dragen is hij bevrijd uit zijn lijden en 
voorzien van het Sacrament der Zieken, in vrede heenge
gaan. 
Dankbaar voor het goede wat hij met Moeder heeft gedaan 
voor zijn gezin geven wij Pa uit handen. En wij vertrouwen 
hem toe aan de goede God, die ons onze schaduwzijden 
vergeeft en onze goede kanten beloont. 
Moge hij, geborgen bij God en verenigd met Moeder. voor 
altijd rusten in welverdiende vrede". 

Dank je wel dat u er was voor hem èn voor ons. 

Kinderen en kleinkinderen 


