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Ter nagedachten is aan 

HARMANNUS STOUT 

geboren 6-2-1913 ,en ornrleden op 23 aug . 1984 
te Erica. 

Sinds 14 apri,I 1942 echtgenoot van 
Engelina Mensen. 

Begraven op 28 augustus 1984 
op de R.K. begraafplaats te Er ica . 

Pa is gestorven, zoals hij zich gewenst heeft, 
plotseling en zonder veel pijn . 
Onvermoeibaar is hij in de weer geweest. 
Voor wie hem dat vroeg stond hij klaar. 
Hij was een man, d ie het van werken moest 
hebben , een man van de prakt ijk , en een man 
van de natuu r. Zij-n werk was zijn grote l ief
hebberij. Over aardappelen raakte hij nooi t 
uitgepraat en telkens opn,ieuw was hij bez ig 
om een goed aardappel ras te kweken . Ook na 
zijn ,pensi.oneriing bleef hij d•a armee bezig . 
In de tui,n was hij altijd te v inden. Het poot
goed voor ,het komend jaar ,had hij ook nu 
al weer klaar s•taan. 

Het viel hem zwaar dat zijn krachten af
namen en dat anderen zijn werk moesten 
overnemen. Als hij uit het raam of, zittend 
op zijn stoel, van achter uit de schuur ande
ren in zijn tuin zag werken had hij het moei
lijk. 

Voor hij naar het ziekenhuis ging - nu bijna 
vier jaar geleden - ze i hij : ,,M ijn leven is 
goed geweest, maar mijn grootste zorg is 
jull,ie mam. Ik hoop, dat als ik er ni et meer 
ben, mam een goed leven mag hebben. Z ij 
is degene, die er arl tijd was." 

Voor zijn gez in, zijn kinderen en kleinkinde
ren had hij al les over. Hij wi lde hen zijn lij
den en zorg besparen. Zij waren zijn leven. 
Veel steun heeft hij ondervonden van mensen 
uit de buurt. 
We ver.trouwen hem nu weer 1oe aan de aarde. 

Dat hij moge rust-en in vrede. 

Wij danken U voor Uw medeleven en Uw 
komst bij het a.fsche,id ,nemen. 

Fam. STOUT - MENSEN, 
kinderen en kleinkinderen. 


