


Bedroefd om het plotseling heengaan gedenken 
wij mijn lieve echtgenoot, onze pa en opa 

HERMANUS GERHARDUS JOZEF NALES 
(Herman) 

Pa werd op 25 Maart 1927 in de Rietmolen 
geboren en hij is in Hengelo op 4 juni 2004 in de 

vroege ochtend overleden. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van 

de H. Blasius te Beckum, hebben we hem op 
9 juni 2004 op het parochiekerkhof 

ter ruste gelegd. 

Pa kwam uit een gezin van 9 kinderen en hij was de 
vijfde in rij . 
Zijn jeugdjaren heeft hij in de Rietmolen doorge
bracht. Pa heeft zijn moeder al met 9 levensjaren 
moeten missen. 
In 1952 heeft hij Ma leren kennen en in 1958 zijn ze 
getrouwd, waarna ze in Beckum zijn gaan wonen. 
Uit hun huwelijk zijn 3 kinderen geboren, Hubert, 
Sabine en Zeno. 

Pa heeft altijd met veel plezier bij de Twentsche 
Kabelfabriek gewerkt. Na zijn 40 jarig dienstjubi
leum is hij met pensioen gegaan. Pa was sterk en 
een échte harde werker. Zo werkte hij vele uren bij 
huis, maar daarnaast ook vele uren bij anderen. 

Toch zag hij kans om ook veel tijd door te brengen 
in de natuur, hij genoot van alles wat groeide en 
bloeide. Pa was vaak achter bij de schuur te vinden, 
bij zijn kippen. Ook ging Pa graag met de hond weg, 
er op uit door het vrije veld en naar de voetbalwed
strijden van TVO. 
Pa nam altijd de tijd, hij maakte graag een babbel
tje en hij vond het prachtig om iemand op een leuke 
manier beet te nemen. Ook als er feest was, dan 
was pa al gauw van de partij, en als het kon, op de 
dansvloer. 
Op zijn kleinkinderen was hij apetrots, en de klein
kinderen noemden hem de "grapjes opa' . 

Na zijn pensioen ging het met pa lichamelijk al snel 
wat minder. Zijn opgewekte karakter had hier 
echter niet onder te leiden. Klagen deed hij nooit en 
hij behield altijd zijn positieve instelling. 
Tot aan de laatste uren voor zijn dood, leefde hij 
nog met de wil om naar huis te gaan. 

Wij herinneren pa als een zorgzame en liefhebben
de man. 
Allen die veel voor mijn man, onze pa en opa heb
ben betekend en die ons tot steun zijn geweest, 
zeggen wij oprecht dank. 

Riek Nales-Mensink 
Hubert en Sandra 
Sabine en Rob 
Zeno en Mieke 
Kleinkinderen 


