


In liefde bliiven WIJ gedenken 

HERMANUS LEONARDUS MARIA 
RIENTJES 

H1ps geboren op 15september1961 en plot
seling van ons heengegaan op 22 april 1990. 
Tijdens een gezongen Requiemmis in de 
Theresiakerk te Borne hebben wij afscheid 
van hem genomen op 26 april d.a.v. en hem 

te ruste gelegd op het R K Kerkhof 
te Borne 

Nu Herbert van ons is heengegaan, is het 
stiller geworden, want h1J was een dynami
sche persoonlijkheid, die wist te genieten 
van het leven. H1J was actief, legde gemak
kelijk c.?ntacten en had daarin ook veel ple
zier. H11 had veel vrienden en was van hen 
vaak het levende middelpunt met zijn humor 
en kwinkslagen. Ook hield h11 veel van de 
kinderen in de buurt en zij hielden van hem. 
Graag maakte hij een praatJe, als hij daar
voor even tijd had onder zijn werk. Drempel
vrees was hem daarbij vreemd. 
Graag stond h11 anderen met ZiJn daadwer
kelijke hulp of advies ter z11de. Herbert zou 
de opvolger worden op het familiebedrijf Hij 
voelde zich daartoe geroepen vanwege ziJn 
grote liefde voor het agrarische bedrijf. Voor 

de toekomst had hij al ziJn plannen. H11 stond 
vooral heel d1chtb1J de natuur. De jacht was 
ZiJn grote liefhebberiJ. Sinds kort was hiJ dan 
ook bestuurslid van de Nederlandse Jagers
vereniging Zuid-West Twente. Door zijn plot
selinge heengaan zijn wiJ echter met stom
heid geslagen en op onze vraag naar de zin 
hiervan knigen WIJ geen antwoord. We staan 
zwijgend voor het grote mysterie van het 
leven Wij weigeren echter te geloven, dat 
dit het einde 1s van Herbert. Hij zal tot ons 
blijven spreken en zijn dynamische persoon
lijkheid zal in eeuwigheid blijven leven Wat 
ons hier nu overblijft en wat ons met hem 
bliJft verbinden is de onderlinge liefde, want 
ook de liefde tussen ons mensen is onver
gankelijk en sterker dan de dood. Moge Her
bert voor Gods Troon daarom onze namen 
noemen, zodat wij kracht naar kruis ontvan
gen en moge God voltooien, wat hier vroeg
tijdig is afgebroken. 

Voor Uw medeleven na het plotselinge over
li1den van onze lieve zoon en broer willen wij 
U graag hartelijk dank zeggen. 

Familie Rientjes. 


