


In dankbare herinnering aan 

HERMAN VAN DE STRAAT 

echtgenoot van Jo Hering 

Hij werd geboren 20 april .1927 te Lonneker. 
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken, 
overleed hij 4 oktober 1990 te Berg en Dal. 

Na een leven van hard werken, waarin zijn ge
zin altijd op de eerste plaats kwam, hebben 
wij afscheid moeten nemen van een lieve echt
genoot, vader en opa. 
Een leven waarin hij zich nooit egoïstisch 
manifesteerde, maar zich met name om zijn 
naasten bekommerde. 
Een vaderlijk persoon, die met zijn kleinkin
deren nog even jeugdig omging als hij dat 
vroeger deed met zijn eigen zoons. 
Hij zorgde ervoor dat zijn vrouw en kinderen 
in een prettige geborgen sfeer leefden. 
Als basis bouwde hij daarvoor zelf een mooi 
huis in Berg en Dal. 
Hij was een man van bescheidenheid die zeer 
veel bereikt heeft door, naast zijn werk als 
timmerman, met een groot doorzettingsvermo
gen zijn avondstudies af te ronden. 
Uiteindelijk kwam hij terecht In de gemeente 
Beuningen, waar hij zijn werk met groot en
thousiasme deed. Hij praatte daar dan ook 
graag over. 

Timmerman bleef hij echter, vooral In zijn vrije 
tijd die hij veelal doorbracht in zijn schuur, 
waar de mooiste dingen onder zijn handen 
vandaan kwamen. 
Ook in Berg en Dal liet hij zijn sporen na. 
Zo stond hij aan de basis van het opzetten 
van het jeugd- en sportcentrum Kerstendal. 
Zijn welverdiende vakanties bracht hij graag 
door in Zeeland, liefst met alle gezinsleden 
bij elkaar. 
Ook trok hij met ma vaak richting Twente, hun 
geboortestreek. In de vakanties stonden fletsen 
en wandelen in de natuur voorop. 
Zijn ziekte heeft hem letterlijk en figuurlijk 
overvallen. 
Het is een slag wanneer Je opeens je dood
vonnis te horen krijgt. Hij heeft het er erg 
moeilijk mee gehad, maar kwam - pratend en 
biddend - geleidelijk tot een gelovige aanvaar
ding. Er is geen klacht over zijn lippen ge
komen. 
Te jong en nog vol plannen Is hij rustig ge
storven. 

'Goede en getrouwe knecht, treed binnen In 
de vreugde van je Heer.' 

In deze voor ons verdrietige dagen was uw 
medeleven voor ons een troost. 
Daarvoor aan u onze oprechte dank. 

J. van de Straat-He ring 
Kinderen en kleinkinderen 


