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We zeggen U van harte dank voor Uw meeleven en 
Uw gebed bij het plotseling overlijden van mijn lieve 
man en onze goede vader en opa. 

G. J. Baartman-Velthuls 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), februari 1977 

t 
Ter dankbare hePnnering aan 

JAN BAARTMAN 
echtgenoot ven TRUUS VELTHUIS 

Hti werd op 10 juni 1911 te Hengelo (0) geboren. Na 
een welbesteed leven In dienst van God en van d& 
mensen, is hiJ op 3 februari 1977 • gesterkt door 
de ziekenzalving ven de kerk • heel plotseling door 
de dood van deze aarde naar onze God gegaan. Op 
7 februari hebben we In de 0. L. Vrouwekerk onz& 
Heer gedankt voor zijn leven temidden van ons en 

hem daarna te rusten gelegd op het r. k. kerkhof 
te Hengelo (0). 

Wat een groot en onbegrijpelijk geheim is de doodl 
Ineens en voorgoed werd dezo goede en hartelijke 
mens van ons weggenomen. Verslagen blijven we 
achter met onze hennneringen. We denken aan zijn 
liefde voor zijn vrouw Ze waren voor elkaar een 
steun en toeverlaat. HIJ was heel bezorgd voor zijn 
k1nderen en hield veel van z•Jn kleinkinderen. Met 
ziJn gevoelige hart leefde hiJ mee met het wel en 
wee van Iedereen. In stilte deed hij vaak mensen 
goed. Hij was graag gezien bij de klanten. d1e hij 
vele jaren bezocht. Hij had veel duivenvrlenden. 
Want zijn duiven waren z~n lust en zijn leven. HIJ 
was erg gehecht aan het leven, aan de mensen en 
zijn duiven. Maar voorel voelde hij zich verbonden 
met God, die In alles zijn houvast was. We geloven, 
dat hij door de enge poort van de dood heen, nu 
helemaal Is thuisgekomen biJ die God van leven en 
dood. 

Goede God en Vader, schenk aan Jan Uw leven van 
licht en vrede Geef hem Uw rust voor altiJd. Help 
ons. om te leven naar Uw wil en geef ons lJw moed 
en sterkte, al e dagen van ons leven 


