
Als leven Jijden wordt 
is sterven een gewin 

In dankbare herinnering aan 

Johan Hendrikus Kortman 

echtgenoot van 
Hermina Johanna oude Egbrink 

Hij werd geboren 28 februari 1923 te Losser. Na 
voorzien te zijn van het Sacrament der zieken 
overleed hij op 11 augustus 1994 te Enschede. 
De Uitvaartdienst vond plaats op 15 augustus in 
de Mariakerk. Daarna hebben wij afscheid van 
hem genomen tijdens de crematiedienst in 
Usselo. 

Als een kaars die langzaam opbrandt, zó waren 
de laatste maanden van Johan Kortman. Hij is 
een man geweest die van werken hield. Als 
rasechte Twentenaar verdiende hij zijn brood in 
de textiel. Was hij klaar bij zijn werkgever, dan 
vond je hem weer in de tuin. 

Zijn thuis was hem alles, in zijn vertrouwde 
omgeving was hij op zijn gemak. Het was een 
man die hield van de stilte, en van de natuur. 
Hij was een sociaal voelend mens. Had altijd 
belangstelling voor zijn medemens. De waarden 
die hij van thuis had meegekregen, bracht hij in 
zijn eigen gezin in praktijk. Het geloof in God en 
leven volgens zijn bedoelingen, gaven inhoud en 
richting aan zijn leven. Hij hield van zijn vrouw, 
zoon en schoondochter, maar zijn kleinkind, 
Hanneke, had een bijzondere plaats in zijn hart. 
Als een dief in de nacht werd hij overvallen door 
een ernstige ziekte. Voorbeeldig heeft hij deze 
ziekte gedragen. Hij klaagde nooit, was altijd 
opgewekt en klaar voor een grapje. Als bezoek bij 
hem wegging zei hij : 
"Het beste en doe voorzichtig!" 
De communie thuis en de ziekenzalving heeft hij 
heel bewust beleefd. Hij wist wat hem te wachten 
stond. In vrede is hij van ons heengegaan. Als 
een man van vrede zal hij in onze harten 
voortleven. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze lieve vader en opa zeggen wij u hartelijk 
dank. 

H.J. Kortman - oude Egbrink 
Henk en Yvonne 

Hanneke 


