


Dankbare herinnering aan 

Hermann Heinrich Schlie 

Hij werd geboren te Enschede op 8 juni 1929. Hij 
overleed geheel onverwacht in de vroe~e mor· 
gen van maandag, 5 juli 1993, op 64-1~nge lee!· 
tijd. We deden hem uitgeleide ra de u1tvaartm1s 
in de St. Jacobuskerk op 8 juli d.a.v. De crema· 
tieplechtigheid was te Usselo. 

Herman Schlie had een gevoelig karakter. Daar· 
door trok hij zich alle onrecht en verdriet op de 
wereld en in de eigen omgeving sterk aan. Vaak 
vroeg hij dan ook: Waar moet het met deze we· 
reld naar toe? 
Het overlijden van vader in 1975 greep hem aan. 
Nog meer raakte hem het heengaan van moeder 
in september 1991 : veel jaren had hij haar ver· 
zorgá. 

Herman voelde zich kwetsbaar, niet alleen in de 
wereld van de arbeid en in de burocratie, maar 
ook in zijn eigen bestaan. Altijd maakte hij een 
voorbehoud: "Bij leven en welzijn" of "Als ik er 
dan nog ben" . Zo nam hij ook afscheid na zijn 
laatste verjaardagsfeestje op 8 juni j.I. 
De niet zo talrijke kontakten onderhield hij met 
zorg, wekelijks bezocht hiJ de ouderen.soos ~n ?e 
wedstrijden in het amateur-voetbal wilde hij niet 
missen. 
Het afscheid nemen van bezoek viel hem zwaar, 
waardoor hij het tijdstip daarvan voor zich uit· 
schoof. Met een precisie, die hem eigen was, 
bezorgde hij jarenlang de maandelijkse parochie
blaadjes. 
Hij overleed geheel onverwachts, zonder een 
lang ziekbed of een pijnlijk afscheid. We hebbe~ 
hem uitgedragen uit de Jacobuskerk, waar hij 
ook was gedoopt en gevormd. Moge hij nu, ver
enigd met zijn dierbaren, volkomen gelukkig zijn 
in Gods huis. 

Onze Vader Wees Gegroet 

We danken allen hartelijk, die hun medeleven 
hebben betoond na het overlijden en de uitvaart 
van onze broer, zwager en oom Hermann. 
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Fr. Kurcsics-Schlie 
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Neef en nichten 


