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Gedenk In uw gebeden de zfel van 

HERMAN THEODORUS LOVES 
Hij werd geboren op 1 6 april 1 940 te Nw.-Dord
recht. Op 27 februari 1962 werd hij plotseling opge
roepen om zijn hemels loon te ontvangen. Op 3 maart 
d.o.v. werd hij vanuit zijn parochiekerk te Emmerschans 

begraven op het kerkhof Wolfsbergen te Emmen . 

• Mijn gedachten zijn nlet uw gedachten en uw wegen 
zijn niet Mijn wegen, zegt de Heer". (Is 55.18) 
Onze menselijke gedachten gingen er naar uit - of 
beter gezegd - we dachten er helemaal niet bij na, 
we vonden het vanzelfsprekend dat Herman pas aan 
het begin stond van de volledige ontploolîng van zijn 
menselijk leven . Samen met zijn meisje, met wie hij 
zich over enkele dagen zou gaan verloven, maakte 
hij plannen voor de toekomst. Maar : Mijn gedachten 
zijn niet uw gedachten, zegt de Heer" . 
In de morgen van 27 februari trok hij naar Barger
Compascuum om enthousiast het zware en moeilijke 
werk met tractor en dragltne, waar hij zo van hleld, 
te beginnen . Tot een klelne ongelukkige beweging 
hem noodlottig werd. 

~emelse Vader, het Is een zwaar offer, dat Gij van 
ons gevraagd hebt. We willen ons echter troosten 
met de wetenschap, dat er niets gebeurt bulten Uw 
H. Wil. En ook met de woorden uit de dodenllturgle 
.Uw gelovigen, o Heer wordt het leven niet ontno~ 
men, maar slechts veranderd" . 
Vader en moeder, tk dank u, dat gij mij het leven 
gegeven hebt en al het andere, dat Ik nog meer 
van u ontving. Mijn leven was tekort om u alles te 
vergelden. 
Broer en zusters, blijf veel van vader en moeder 
houden, ik deed het ook , 
Lieve Anny, we hadden zo graag samen onze toekomst 

opgebouwd, Gods Hand beware Je en make Je 
gelukkig . 

HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST, 


