


Dankbare her,in,nerir.g aan 

HERMAN JOHAN ANTONIE TIMMERMAN 

weduwnaar van 

Johanna Fhemia Lange 

Hij werd op 14 augustus 1899 geboren te 
Slagharen. Daar groeide hij op en trad in 
het huwelijk op 7 mei 1925. Omwille van 
zijn grote gezin verzetite vader veel en 
zwaar werk. Hoewel wij niet gewend wa
ren, dat hij stil zat, bleef hij doorgaans 
rusti,g bij het wikl(,en en weg,en van wat er 
moest gebeuren. In Anna, zijn vrouw, ver
loor hij op 24 september 1978 iemand, d,ie 
hem het meest d,ierbaar was. Dat was daar
na goed te merken. Daarom was dit laatste 
levensjaar voor hem extra moeilijk. Voor 
zichzelf hield hij bij het bereik,en van zijn 
80-jar.ige leeftijd er rekening mee, dat er 
een punt gezet werd achter zijn welbesteed 
leven. In alle oprechtheid en liefde had 
zijn hart gek lopt. Uchamelijk verzwakt ge
geloofde hij, dat onze Lieve Heer hem 
spoedig zou halen. Gesterkt door zijn ver
trouwen op God en door de sacramenten 
der kerk overleed hii te Erica op 14 de
cember 1979. Zijn li chaam hebben we op 
19 december d.a.v. eerbiedig begraven 
naast dat van moeder en oma op het ka
tholieke kerkhof van Erica. 

Oneindige en barmhartige God, nu vader 
en opa is gestorven, zijn onze ouders en 
grootouders in een nogal korte periode van 
ons heengegaan. 

Wij zu ll en hen niet vergeten en vooral den
ken aan hun steun in de meer dan v ijftig 
jaren, dat zij in ons midden waren. 
Mogen we het ee rl ijke pogen van hen met 
ons meedragen en dat doorgeven. Dan blij
ven zij voortleven vandaag en alle dagen. 
U willen wij eren en danken, die ons zulke 
ouders hei:>t gegeven. 
Hei l ige Maria, moeder van alti jddurende 
bijstand, zorg dat wij onze levensweg in 
geloof en vertrouwen voortzetten . Amen. 

Voor uw belangstelling en medeleven na 
het overlijden van onze vader en grootva
der, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen . 

Erica , december 1979. 


