
Voor uw deelnemong. na het overliJden van onze 
lieve zorgzame vader, groot· en overgrootvader 
zeggen wij U hartelijk dank 

Kinderen, klein· 
en achterklelnkonderen 

Hengelo (0). december 1979 
Kotmansweg 4 

Ter dankbare heronnering aan 

HERMAN ALBERTUS KORF 
weduwnaar van ALEIDA ASSINK 

HoJ werd op 14 november 1895 in Hengelo {0) 
geboren. Na een kort ziekbed is hij op 6 de
cember 1979 in al le rust overleden In het Ge
rardus Majel la ziekenhuls te Hengelo {0) . Om 
God te danken voor zojn leven op deze aarde. 
hebben we op 10 december de Eucharostle ge
vierd met hem on ons midden. Daarna hebben 
we hem bij ziJn vrouw te rusten gelegd op het 

r k kerkhof te 1-fengeio (0) 

Hoj hee't geleefd als een eenvoudoge. bescheo 
den en eerlijk mens. hardwerkend voor zojn 
vrouw en kinderen Een man van weinig woor
den, die zich het meest op zijn ~emak voelde 
in zijn eigen hula en tuon. VIJftig jaar heeft hij 
daar l ief en leed mogen delen met zojn vrouw 
Het was voor hem den ook een groot verdriet . 
toen ze hun doerbare huos moesten verlaten. om 
on het bejaardenhuls verzorgd te worden . HIJ 
kon er maar moeoloJk afatend van doen. HoJ hield 
veel van ziJn vrouw Toen ze hulp nodig had 
heeft hij haar trouw en loefdevol verzorgd. 
Na de dood van zoJn vrouw bleef hij eenzaam 
echter op zojn kamer In Backenhagen. Het laat
ste jaar, In het verpleeghuls in Delden leefde 
hiJ weer wat op. Vrij onverwacht kwam er toch 
nog een einde aan zi Jn leven. En hoewel hij In 
zijn leven vaak angstog was. Is hij heel rustig 
de dood ingegaan Hij ging naar ziJn Heer die 
hiJ heel zijn leven on een eerlijk geloof had ge
doend. 
Moge hij on Gods eeuwige licht voor altijd ge
lukkig zojn. 

Heer, geef hem Uw eeuwoge rust en vrede 


