
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



t 
Ter herinnering aan 

HERMANNUS LAMBERTUS MAAS 

weduwnaar van 

Johanna Gezlena Maria Damhuls 

Hij werd de 6e Juni 1919 In Losser geboren. 
Voorzien van het Sacrament van de Zieken
zalving overleed hij te Enschede In het zie
kenhuis de Stadsmaten op 24 april 1985. Na 
de eucharistieviering In de parochiekerk van 
de H. Drieëenheid hebben wij op 29 april 
zijn lichaam ter ruste gelegd op de Algemene 
Begraafplaats te Oldenzaal. 

Herman Maas was een goedh artlg en diepge
lovig mens, eenvoudig en zonder pretenties. 
HIJ heeft In zijn leven hard gewerkt zolang 
zijn gezondheidstoestand hem daartoe In 
staat stelde. In april 1978 vestigde hij zich 
met zijn ziekelijke vrouw In het verzorgings
huis "De Molenkamp" In Oldenzaal. Van
wege de ziekte en de tnvalidltelt van zijn 
vrouw heeft hij daar toch wel enkele moei
lijke jaren gehad. In april 1981 overleed zij 
en was h Ij weer alleen. Maar gelukkig heeft 
hij veel steun, gezelligheid en hartelijkheid 

ondervonden van zijn medebewoonster In de 
Molenkamp, mevrouw Agterbos. ZIJ Is voor
al een grote steun en troost voor hem ge
weest tijdens zijn ziekte In de laatste maan• 
den van zijn leven. Hij is daar ook altijd heel 
erkentelijk voor geweest. We hadden hem zo 
graag nog. een aantal gelukkige jaren ge
gund. Maar helaas heeft een ongeneselijke 
kwaal zijn toch al wankele gezondheid 
ondermijnd en zijn laatste krachten ge
sloopt. Ofschoon er geen hoop meer was op 
herstel, bleef hij toch nog uitzien naar gene
zing en naar terugkeer In de Molenkamp. 
Enige maanden v66r zijn dood heeft hl te
midden van zijn broers en zussen en In 
aanwezigheid van zijn oude vader het 
Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen 
en zo Is hij tenslotte ook temidden van zijn 
dierbaren In alle rust en overgave overleden. 
Wij houden aan Herman Maas een mooie 
herinnering en gedenken hem in ons gebed. 

Moge hij rusten In vrede, 

Voor uw meeleven bij de ziekte en na het 
overlijden van Herman Maas zeggen wij U 
hartelijk dan k. 

Familie Maas 
Mevrouw Agterbos. 


