


Dankbaar denken wij aan 

Hermanus Johannes Ketels 
echtgenoot van 
Wilhelmina El!sabetha Oostendorp 

Herman werd op 19 oktober 1909 te 
Beckum geboren. Op maandagavond 
14 augustus 1978 is hij, na een moedig 
gedragen lijden en gesterkt door het 
aacrament der zieken, vredig gestor• 
ven. Wij hebben hem vrijdag 18 augus
tus te rusten gelegd op het r.k . kerk• 
hof te Beckum . 

Het valt ons zwaar om voorgoed afscheid te 
nemen van zo 'n dierbare man. Na een leven 
van verschill ende teleurstellingen was hij nu 
erg gelukkig . Voor zijn vrouw ging hij door 
het vuur. Samen hadden ze een erg mooi 
leven. Van hem straalde goedheid uit en bij 
vele mensen was hij een geziene figuur en 
een goede vriend . Hij was een man van de 
gemeenschap. Men kon hem bij praktisch alle 
verenigingen zien. Hij ging tot de ander op 
een heel vanzelfsprekende manier. Niet gauw 
deed iemand tevergeefs een beroep op hem ; 
had iemand het niet zo goed , dan bracht hij 
ongevraagd als jager er iets naar toe . Zijn 
innerlijke vroomheid en godsdienstigheid was 
voor hem een gewoon iets, dat zich uitte in 
hulp en met trouwe inzet. Ongeveer 40 jaar 
was hij kollektant in de kerk. Zijn God heeft 
hij vast en zeker ook heel vaak ontmoet in 

de natuur. Daar beleefde hij vreugde aan. 
's Morgens vroeg kon men hem tegen komen 
nauwkeurig toeziend wat er allemaal in de 
natuur was en hoe mooi de vogel s zongen. 
Dat wi lde hij graag vasthouden. 
Met hem sterft een stukje leven in ons alle· 
maal. Hij heeft hee l intens aan het leven ge
hangen, getuige zijn levenslust tot het laatste 
moment. Hij wilde de moed niet opgeven. 
Ook toen een slopende ziekte zijn krachten 
brak , heeft hij ervoor gevochten tot het e ind . 
Wat hij geleden heeft de laatste tijd , kunnen 
we alleen maar vermoeden ; hij heeft de strijd 
gestreden. 
Nu wij hem te rusten leggen, vertrouwen we 
hem met een dankbaar hart toe aan de goede 
God. Wij blijven hem gedenken en wi llen 
overeenkomstig zijn laatste wens • ,,Bid voor 
mij " • voor hem bidden . 
Dat de Heer van al Ie leven hem mag opne
men als zijn "goede en getrouwe knecht". 

Allen die met de ziekte en het sterven van 
Herman hebben meegeleefd en ons tot troost 
zijn geweest en nog zijn , zeggen wij heel op· 
recht dank. 

FAM . KETELS·OOSTENDORP. 


