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gaande service hebben vooral de mensen in
Rimburg geweten, die dan ook protest aantekenden bij een dreigende overplaatsing van

Mogen wij aan Uw aandacht in gebed en

moest verlaten. Zijn collega's hebben hem

evenwel niet vergeten. Tot het laatst toe zijn

Hendrik Willem Schormans

ze hem regelmatig op komen zoeken. Steeds

echtgenoot van

Elisabeth Bergsma
Hij werd geboren te Waubach op 16 augustus
en overleed in het ziekenhuis te Heerlen
op 24 april 1986.
Op 28 april hebben wij hem met een plechtige
Eucharistieviering uitgeleide gedaan en zijn
lichaam aan de aarde toevertrouwd op het
1925

kerkhof naast de St. Jozefkerk

te

hun P.T.T.-toeverlaat.
ln 1981 ging ziekte een deel van zijn leven

uitmaken en dit in groeiende mate, zodat hij
in 1983 na veertig jaar trouwe dienst de P.T.T.

waarderende herinnering toevertrouwen:

meer tijd moest hij in het ziekenhuis doorbrengen naarmate zijn gecompliceerde ziekte
ernstiger werd. Hij werd ook steeds meer door
zijn ziekte in beslag genomen en wie weet
hoeveel pijn hij verzwegen heeft. Zo iemand
gun je de hemel van harte en God zal er
zeker in voorzien. Het geloof in deze zekerheid moge door ons gebed bevestigd worden
en tegelijkertijd tot troost en bemoediging zijn.

Waubach,

waar wij voor dit afscheid zijn samengekomen.

Te vroeg naar mensen wensen heeft hij

de

nooit aflatende zorg voor zijn gezin uit handen
moeten geven, tenminste zo te zien. Maar zijn
voortdurende hartelijke aandacht voor zijn
vrouw, kinderen en ook de kleinkinderen zal
alleen maar dankbare herinneringen oproepen
en deze zullen ook altijd bijblijven.
Hij heeft zijn leven verdeeld in aandacht voor
zijn gezin en voor de P.T.T. die veertig jaren
van zijn diensten gebruik heeft mogen maken
en dat ook gewaardeerd hebben met de Ere-

medaille in brons van de Orde van Oranje

bij zijn vroegtijdig afscheid. Met dezelfde zorg die hij voor zijn gezin had, heeft
hij aandacht gegeven aan de mensen die hem
als P.T.T.-er mochten ervaren. Van ziin ver-

Oprecht danken wij ieder voor het meeleven
bij de ziekte en het heengaan van Vader en
ook voor uw gebed en aanwezigheid bij de
uitvaartdienst en begrafenis.

Familie Schormans-Bergsma
Wij nodigen U ook graag uit voor de zeswekendienst op zaterdagavond om 19.00 uur
eveneens in de parochiekerk van de H. Jozef
te Waubach.
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