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In dankbare herinnering aan 

Albert Olde Hartmann 

echtgenoot van Siny Dood 

Geboren op 13 februari 1936 in Glanerbrug en 
overleden op 23 oktober 2004 in Verpleeghuis 

"Bruggerbosch" te Enschede. 
De Eucharistieviering vond plaats in de O.L. 

Vrouw van de Allerheiligste Rozenkranskerk te 
Glanerbrug op donderdag 28 oktober 2004, 
waarna hij begraven is op het R.K. kerkhof. 

Na enige moeilijke jaren 
is het goed zo, 

maar we zullen je wel 
heel erg missen. 

Papa was een man van weinig woorden, 
bescheiden en rustig. Hij kon goed luisteren en 
als hij dan uiteindelijk zijn mening gaf dan raak
te hij ook de kern. 
Hij was een lieve zachte man en heel erg zorg
zaam voor mama en mij. 
Hij kon genieten van kleine dingen, gezellig 
thuis een flesje bier drinken en ook de vakan
ties naar het Sauer1and en Oostenrijk waren 
hoogtepunten. 

Papa hield van humor en een aantal van zijn 
standaarduitdrukkingen zal iedereen zich wel 
herinneren. 
Bij Gerlach heeft hij met veel plezier gewerkt, 
hij mocht zijn 40-jarig jubileum nog vieren, maar 
toen de grenzen open gingen moest hij op 56-
jarige leeftijd stoppen, wat naar zijn gevoel veel 
te vroeg was. 
Hij kreeg 3 kleinkinderen, waarvan hij Fleur 
helaas niet meer heeft mogen zien, maar het 
was voor mij erg waardevol dat ik hem zelf nog 
heb verteld dat ze was geboren. 
De laatste jaren waren voor ons allemaal niet 
altijd even gemakkelijk, maar ik kijk met grote 
dankbaarheid terug, dat mama samen met hem 
nog vele middagen weg is geweest, naar de 
Haarmühle, het Lutterzand en naar het kapel
letje dat op de voorkant staat, wat voor hen veel 
betekende. 

Papa, bedankt voor alles. 
Rust zacht. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, 
onze vader en lieve opa, willen wij u van harte 
danken. 

Siny 
Nathalie en Jan 
Bas, Wouter, Fleur 


