
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Dankbaar gedenken wij 

onze lieve man, vader en opa 

Hendrikus Saris 

Hij werd geboren op 29 oktobe r 1902 te 
Losser. Op 17 augustus 1935 trouwde hij 
met Hendrika Spikker te Almelo. Voorzien 
van het Sacrament der Zieken overleed hij 
op 19 januari 1987 in het Streekziekenhuis 
te Almelo. Op 23 januari hebben wij hem na 
de eucharistieviering in de St. Egbertus
kerk begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

Henk Saris was meer dan 50 jaar een 
goede echtgenoot. Hij was ook een 
zorgzame vader en lieve opa. 
We kennen hem als een opgeruimd en 
vrol ijk mens, tevreden en bescheiden. 
Iemand, die nooit een ander tot last wilde 
zijn. Ook tijdens zijn ziekte klaagde hij niet. 
Van zijn vak was hij boekbinder. Maar in de 
krisisjaren kwam hij zonder werk en 
daarom heeft hij tijdens de oorlog en enige 
jaren daarna in de St. Egbertusparochie als 
koster gewerkt. 

Als lid van de grafische bond en als be
stuursl id heeft hij zich ingezet voor velen 
die problemen hadden. En ook later was hij 
dienstbaar aan de zwakkeren in onze 
samenleving. Hij had belangstell ing voor 
mensen en voor wat er in onze wereld 
gebeurt. Kon genieten van hobby's, fietsen, 
sport en puzzelen. Heel biezonder was hij 
geïnteresseerd in de natuur en met name in 
de vogels. 
Henk Saris is voor ons een heel dierbare 
persoon geweest. Hij was ook iemand die 
leefde ui t zijn geloof en zijn vertrouwen in 
God stelde. Moge de Heer hem nu lonen 
voor alle goeds en opnemen in zijn heerlijk
heid. Dat hij ruste in vrede . 

In het biezonder bedanken we allen die 
hem in de laatste jaren met hun zorg 
omringd hebben. 
U allen hartelijk dank voor Uw belangstel
ling en medeleven. 

Mevr. H. Saris - Spikker 
Kinderen en kleinkinderen 


