
Moo, waar buïl 



In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Bernardus Sak 
echtgenoot van 
Hermina Maria Sak - Ordelmans 

Vader werd geboren op 8 juli 1920 te Haaks
bergen als tweede kind van een groot gezin. 
Na voorzien te zijn van het Sacrament der 
Zieken is hij op 30 november 1996 overleden. 

Vader was een mens met een zach1 karakter. 
Hij hield vee'I van zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. 
In zijn gezin wilde hij altijd vaste banden 
van I iefde en trouw scheppen. 

Toen hij 14 jaar werd ging hij samen met zijn 
vader - één dag na zijn verjaardag - naar de 
fabriek . 
Hij werkte hard en met plezier in de textiel
industrie. 
Tijdens een trouwpartij van de buren ontmoette 
hij moeder voor het eerst. In 1951 trouwde hij 
met haar en ze werden gezegend met zes 
kinderen . 
Vader stimuleerde een ieder van ons om een 
haalbaar doe l ook te bereiken . Hi j gaf ons 
de moed die daarvoor nodig was. 
Helaas heeft zijn leven een lang ziektebeeld 
gekend. Om dat te kunnen dragen zocht hij 
kracht in de verering van Maria. 
Vader is drie keer naar Lourdes geweest 
waar hij gesterkt werd om verder te gaan. 
In de periode van zijn ziekte , toen de kinde-

ren nog klein waren en ook nu, kon hij op 
de steun van de buren rekenen. Vader was 
daar alt ijd heel dankbaar voor. 

Vaders grote hobby 's waren : sport , tuinieren 
en het houden van dieren . Vooral aan de 
kanarievogels en postduiven heeft hij veel ple
zier beleefd. 
Hij volgde ontzettend graag de prestat ies die 
zijn kinderen en kleinkinderen behaalden , hij 
was trots op ons. 

Vader, opa wij zijn je dankbaar voor al die 
mooie jaren die wij samen met jou hebben 
doorgebracht. Je was een geweldige echtge
noot , vader en opa en je leeft voort in onze 
gedachten en in onze harten. 
We zullen je nooit vergeten , BEDANKT ! 

Wij bedanken een ieder die bij de ziekte en 
het over lijden van mijn man , onze vader en 
opa een blijk van medeleven heeft gegeven . 

Familie Sak 


