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In dankbare herinnering aan 

Johannes Antonius Harmannes 
Logtenberg 

echtgenoot van Johanna Hendrieka Dopmeijer. 

Harman werd geboren te Vilsteren op 12 april 
1926. Hoewel reeds enkele maanden ziek, is hij 
toch nog vrij onverwachts, na voorzien te zijn van 
het Sacrament der zieken, overleden op 12 
maart 1991. 
Op zaterdag 16 maart 1991 is hij begraven op 
de R.K. begraafplaats te Dedemsvaart. 

Harman was een eenvoudig mens, soms had hij 
moette om precies onder woorden te brengen 
wat hem bezielde. Hij was echter trouw, trouw 
aan zijn vrouw • voor wie hij alles was. Trouw aan 
zijn familie voor wie hij veel betekende. Trouw 
aan zijn vrienden, waarmee hij zo graag ging vis
sen of kaarten. Trouw aan zijn geloof, aan zijn 
kerk waaraan hij met zijn hele wezen vasthield. 

Hannan was een man van de natuur. In zijn 
jonge jaren waren de bossen en velden van 
Vilsteren zijn domein. Later genoot hij van zijn 
dieren. Met zijn konijnen en kippen kon hij uren 
bezig zijn. 
Bovenal was Harman echter een sportvisser. Het 
water en de vooral water1<ant hadden voor hem 
een grote bekoring. Aan de vijver te 
Dedemsvaart of aan het Ommer1<anaal kon men 
hem vaak vinden, ineengedoken aan de water
kant, hengel in de hand, turend naar zijn dobber. 
Hij kon daar intens van genieten. Bij de sportvis
sersvereniging 'De Brasem' haalde hij menig 
keer. letterlijk en figuurlijk een prijs boven water. 

Toen zijn hart en longen hem parten begonnen te 
spelen, had hij daar moeite mee. Afscheid 
nemen viel hem zwaar. Toen de 'Grote Visser' 
echter bleef roepen, gaf hij zich gewonnen. 
Goede Vader in de Hemel, wij bidden U Harman 
te belonen voor wat hij voor ons is geweest en 
voor de trouw die hij ons heeft betoond. 

Voor Uw medeleven en steun in deze moeilijke 
dagen zeggen wij u dank. 

J.H. Logtenberg - Dopmeijer 
Fam. Logtenberg 
Fam. Oopmeijer 

Dedemsvaart, maart 1991 . 


