


Dankbare herinnering aan 

HAN J. J. SIMONIS 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Drager van de ridderorde van de 

H. Sylvester en van de 
H. Gregorius de Grote. 

Geboren te Leiden op 16 januari 1908. 
Gesterkt door de zalving der zieken 
in de Vrede van Christus ontslapen 

te Enschede op 16 juli 1983. 

Hij was een integer en rechtschapen 
man, die volop kon genieten van de 
kleine vreugden van het leven en van
uit zijn blijmoedig karakter vriendelijk 
was voor iedereen. 

Maar tegelijk was hij ook zeer princi
piëel , zowel t .o.v. zijn gezin als in de 
vele functies, die hij bekleedde. 

Dan schroomde hij er niet voor om 
voor zijn mening uit te komen. Bij hem 
wist je al t ijd, waar je aan toe was. 

Maar hij was een man, die veel mócht 
vragen , omdat hij méér vroeg van zich
zelf en omdat hij veel meer wist te 
géven. 

Zijn sociale bewogenheid openbaarde 
zich in zijn inzet voor vele instell ingen 
en organisaties, zoals het katho liek 
onderwijs en de katholieke vereniging, 
voor bejaardenoorden, waaraan hij ook 
regionaal en landelijk zijn krachten 
heeft gegeven. 
Vooral de Stichting Dr. Ariënstehuis, 
waarvan hij vele jaren voorzitter was, 
nam een grote plaats in in zijn hart. 
Gelukkig als hij zijn kinderen g,elukkig 
zag, kwam er een grote leegte in zijn 
leven toen hij door de dood van ma 
zijn intense zorg voor haar en haar 
aanwezigheid moest missen. 
Met een plechtige Eucharistieviering, 
in de kapel van het Dr. Ariënstehuis 
hebben wij op 19 juli afscheid van pa 
genomen. 
Die kapel was hem bijzonder dierbaar. 
Daar zocht hij vele jaren kracht en 
troost, tot aan zijn dood. 
Voor ons en vele anderen was pa een 
groot mens. 
Moge hij om zijn trouw, van God, in 
Wie hij steeds geloofd heeft, nu de 
hoogste onderscheiding ontvangen, 
die Gód alleen geven kan: 

de eeuwige vreugde! 

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

Familie Simonis 


