
De pracht van Uw natu11r 
toont ons Uw grote liefde voor c.. ~ mens. 



Gedenk in Uw Eucharistieviering ert 
gebeden 

HERMANUS HENDRIK MARIA 
SALES 

geboren te Oldenzaal 23 aug. 1925, 
echtgenoot van Johanna Blokvoort, 

voorzien van het H. Oliesel, overleden 
18 december 1982 te Enschede. 

De crematiedienst hebben wij gehou
den 22 dec. d.a.v. in het crematorium 

te Usselo (Enschede). 

Heer, Uw besluiten zijn ondoorgron
delijk! Niemand kan opkomen tegen 
Uw Wil en iedereen moet voor U het 

' hoofd buigen en onderworpen zijn. 
Wie had kunnen vermoeden, dat va
der, bij zijn terugkeer uit het zieken
huis, zo dicht voor het einde van zijn 
leven stond. Met hem gaat een goede, 
meelevende man uit ons midden, die 
zo vaak voor anderen heeft klaar ge
staan, 
Het verdriet bleef hem niet bespaard. 
Mooi had hij een zaak opgebouwd aan 
de Raiffeisenstraat, of hij moest er 
mee · stoppen ; in Usselo had hij op-

nieuw zijn zaak opgebouwd .... de zaak 
brandde af; de nieuwbouw was weer 
hersteld ... . onverwacht gaat hij van 
ons heen. 
Hij laat een lege plek achter bij zijn 
dierbare vrouw Jo, die hem zo vele ja
ren ter zijde heeft gestaan, bij zijn 
kinderen, voor wie hij alles betekende. 
Menselijkerwijs gezien gaat hij te vroeg 
van ons heen; zo graag had hij 't geluk 
van zijn gehuwde kinderen wat langer 
willen volgen .... Gods wegen zijn on
naspeurlijk . 
Staande vlak voor de Komst van de 
Heer gaat hij de Heer tegemoet. Moge 
hij, die op Christus vertrouwd heeft, 
in zijn leven in Hem een barmhartige, 
liefdevolle Vader ontmoeten. 
Wij zullen hem niet in onze gebeden 
vergeten. 
Hij Ruste in Vrede . 

Voor al Uw blijken van medeleven bij 
het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa willen wij U 
hartelifk danken. 

J . Sales - Blokvoort 
Kinderen en kleinkinderen. 


