
Ik ::.al de halmen niet meer ~ie11 
noch binden ooit de volle sclto•·en, 
maar doe mij in de oogst geloven 
waarvoor ik dien ... 

Dankbare herinnering aan 

Hermanus Theodorus Sasse 

Hij werd geboren op 5 augustus 1915 te Keijenborg. 
Daar, op zijn oudershuis heeft hij zijn hele leven 
gewoond, gewerkt en hij heeft er de leeftijd van 
negentig jaar mogen bereiken. Al jong volgde hij 
zijn vader op in het kleennakersvak dat hij zo· n 
vijftig jaar met grote accuratesse uitvoerde. 
Op 17 juli 1945 trouwde hij met Grada Maria 
Bergervoet. Uit hun huwelijk werd een zoon geboren 
die weer in het voetspoor van zijn vader trad. 
Samen beleefden ze goede jaren, ze stelden weinig 
eisen en waren tevreden met wat het leven hun 
bood. Door zijn goede vakmanschap wisten de 
klanten van heinde en ver hem te vinden want wat 
hij had gemaakt zat stevig in elkaar. Zo was het 
steeds een komen en gaan van velen. 
Na zijn pensionering vond hij nog voldoende werk 
met land en vee en groententuin. Zolang hij kon 
ging hij mee op jacht, dat was zijn lust en leven. 
Ook in de muziek ging hij op, accordeon en orgel 

waren zijn geliefde instrumenten waar hij graag op 
speelde. 
Trouw was hij ook aan zijn geloof en aan de kerk 
waar hij zolang als hij kon wekelijks naar toe ging. 
Ongetwijfeld vond hij hierin de kracht om het 
leven steeds weer aan te kunnen. Zo verwierf hij 
zich in zijn lange leven de achting en de vriend
schap van ieder die hem kende, van familie, buren 
en kennissen. Op de plek waar hij was geboren en 
waaraan hij zo gehecht was heeft hij zijn hele leven 
kunnen blijven zoals hij dit zo graag wilde. 
Dankzij de nimmer aflatende zorg van Henk is aan 
dit verlangen van hem voldaan. 
Toch nog vrij onverwacht is hij overleden in het 
Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem op 23 januari 
2006. 

Na de Eucharistieviering in de kerk van St. Jan de 
Doper te Keijenborg is zijn lichaam ter ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Bij zijn heengaan mogen wij denken aan de woorden 
uil de Schrift: . .Ik ben de verrijzenis en het leven. 
Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven." 

Voor uw belangstelling en medeleven bij het over
lijden van mijn vader ben ik u oprecht dankbaar. 

Henk Sasse 


