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Denkbaar willen we bljven denken 

aan het leven van 

HERMANNUS JOHANNES PRINSEN 

weduwnaar van 

GERARDA MARIA KLEIN HAARHUIS 

Hij werd geboren 1n Hengelo op 3 iuni 1909 De 
Schepper en Voltooier van alle leven nep hem 
Thuis op 20 januari 1979. Biddend hebben we 
afscheid ven hem genomen in de 0. L. Vrouwe· 
kerk. Zijn licheem hebben we te ruste gelegd 
1n de aarde van het r k. kerkhof te Hengelo 

Recht door zee ts deze mens gegaan. Alles IS 

volbracht . Door de diepte van de dood heeft hij 
de overkant bereikt . Zoals hij geleefd heelt . zo 
os hij ook gestorven. op zijn eigen manier en 
recht op het doe 1 af Recht door zee was z•Jn 
intense zorg voor Z•jn gezin samen met zijn 
vrouw En met dezelfde trouw werkte hlJ voor 
de gerepatroeerde mensen en voor de ARKA 
Met hart en ziel. 

Hij sprak niet veel over zichzelf en over wat 
on hem omging; wilde liever lasten dragen van 
anderen dan zelf tot last zijn. 

Zo heeft hlJ vanuit een diep geloof Zijn leven 
Inhoud gegeven en het Rijk van vrede en Ge· 
rechtighe1d qed1end 

Vaak was hij in het Swafert te v inden, de laat
ste 1aren. Graag gong hij naar zijn kinderen en 
kleinkinderen, doe hem omringden en van wie 
hij intens veel hield. 

Heer onze God op zijn eigen WIJZe heeft vader 
gestalte gegeven aan Uw Naam' trouw en toe
gewijd rechtvaardig en mold Wij danken U voor 
Zijn leven onder ons en wij bidden U dat het 
eeuwige Licht helemaal om hem heengeslagen 
mag zijn, voorgoed. samen met moeder. Dat ze 
zo onze voortrekkers mogen blijven. Mogen we 
zo samen 1n U geborgen zijn Door Jesus onze 
Heer. Amen. 

Noemend leeft voor zichzelf. 
niemand sterft voor z•chzelf 
Wij leven en sterven voor God onze Heer. 
Aan Hem behoren wij toe . 

Voor uw medeleven. betoond na het overlijden 
van onze lieve vader en opa, zeggen wij U 
harte lijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0). 1anuaro 1979 


