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Wil in Uw gebeden

tegenslag en verdriet te verwerken hebben,
toch de kunst te verstaan anderen op te

gedenken

Harie Joseph Hubert Marie

beuren.

FIij. was daarnaast en daarenboven de goede
vasler en.opq: Nog meer dan onze gemeerxchap
zullen z1j, zijn kinderen en zijn kleinkincleren,
hem missen.

Hermans
weduwnaar van

Emelie Augustine Nathalie Marie Hustinx
Onze dierbare overle'dene werd gebor,en te

Sittard 29 augustus 1899. HU overleed voorzien van het Sacrament der ziek,eÍr - te Sittard
3 oktober 1976. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van- de H. Petrus

te Sittard

hebben

wij hem T oktober

aldaar

begraven.

AIs een gelovige mens is hU door het leven
gegaan, trouw aan het gelo«rf, dat zljn ouders

hem als een kostbare gave voor het lèven hadden meegegeyen. In gèloof heeft hU de dood
a.anvaard. WU mogen geloven en vèrtrouwen,
da.t hij _de stem van de Heer gehoord heefti

Gij goede en trouwe dienaar, treed binnen in
de vreugde van Uw Heer

Harie Hermans, rust in vrede.
Enkele uren pas was hij terug van 'n vakantie-

reis rnet zijn goede vrienden toen hU moest

worden opgenomen in het ziekenhuis. En deze
gpname in het ziekenhuis - de zoveelste in zijn
leven zau de laatste worden. Voorzien van
het Sacrament der zieken ging hU - gelaten en
rustig - - in de nacht van zaterdag óp zondag
van ons heen.

Zoals men in een symphonie telkens hetzelfde
leidmotief hoort opduiken - dan gespeeld door

het hele orkest, dan weer overgènómen

door

een groep of groepje instrumentei - zo speelde
door het leven van Harie Hermans ook één
groot. motief:-dat van lev,ensblijheid, van plezier in het leven, van een bijzonder sterke
levensdr?ng. HU was een ware gemeenschaps-il]gns, die er zijn genoegen en plezier in vdnd

blijds.chap en humor uit- te dra§en, die in zijn
prettige.omgang met zijn vele viienden en ken-

nrssen zijn ontspanning vond.

Het is niet aan velen gegeven, die zelf
handicaps mee te dragen h-ebben, die zelf

veel
veei

De farnilie dankt U voor uw blijken

van

medeleve!,.welke zij
bU het overigden
de begrafenis van U - moèht ontvangeí.

en

De zeswekendienst zal gehouden worden
zaterdag L3 november a.s. ln de Grote Kerk
te Sittard om 19.00 uur.
Begr. Ond. W. Wauben, Sittar,d, Tel.

3572

