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Dankba,re herinnering aan 

ALOYSIUS CORN ELIS (LOU IS) VERMAST 

echtgenoot van 

Adri van der Klok 

Geboren te Krabbendijke (Z.) op 12 novem
ber 1914 en onverwacht over leden t ijdens 
een boswande l ing in de omgevi ng van Sleen 
op 9 januar i 1984. 
Op 13 januari d.a.v. werd zijn l ichaam te 
rusten gelegd op het parochiekerkhof te Eri
ca. 

Hij was 'n man die bewust zi j n keuzes maak
te, een man met uitgesproken principes -
' recht door zee ' - ook als dat moei l ijkhe
den meebracht voor hemzel f of anderen . Hij 
koos niet de weg van de minste weerstand , 
maar ging ove.rtuigd zijn eigen weg. 
Die weg was voor hem ook de weg naar de 
Heer, een weg door Gods mooie natuur, een 
weg waarop hij vo lop genoot van al het 
mooie en schone dat hij tegenkwam. Heel 
dikwijls was hij onderweg in de stad. van de 
mensen, a ls een reizige r en pelg rim, op 
zoek naar God,s grootheid in de natuur en 
in de scheppende kracht van de mens. Hij 
ontdekte daarbij ook zij n ei.gen p laats. Met 
zijn geliefde dichter Guido Gezel le kon hij 
vol vertrouwen en overgave zeggen: " Ik ben 
een blomme en doe des morgens open, des 
avonds toe mijn blad". 

Vol bewondering voor de grootheid van de 
Schepper was hij ervan overtuigd dat hij 
hier geen vaste woonplaa,ts had: hij zag uit 
naar de toekomstige stad met de hechte 
fundamen,'.en waarvan God de ontwerper en 
bouwmeester is (Hebr. 13, 14 en 11 , 10). 
Daarheen was lhij op weg. 

Gelovig ventrouwen w ij ,er op dat hij nu de 
stad ,van God •heeft bereikt en d1at hij daar 
een goed en ge lukkig onderdak heef,! ge
vonden bi j Hem, in wiens hand zijn naam 
stond geschreven. 

Ueve vrouw, k,inder,en en k:leinkinderen, ik 
wens oo.k ju ll ie een v,ende,re goede re is toe 
naar deze Stad, waarvan jul lie in mijn plak
en fotoboeken <>lleen maar hele vage af
spiege l i,ngen vin.den. Bedankt voor a ll es. 

Moge ,hij nu voor alt ijd genieten v<>n wat 
geen oog heeft ge.zien en geen oor heeft 
gehoord en wat God , de Vader, heeft be
reid voor hen die Hem liefhebben. Moge 
hij nu voor alt ijd rusten bij zijn en onze Heer. 

Harte.lij k dank voor uw meeleven en gebed. 

A. Vermast-van der Klok 
Kin deren en kleink inderen 

Erica, jan,uar i 1984. 


