
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 



Bedroefd, maar met een dankbaar hart nemen 
wij afscheid van mijn goede man, onze vader, 

opa en overgrootvader 

Carolus Hendrikus Maatje 

echtgenoot van Maria Johanna Koenderink 

Hij werd geboren in Erica op 2 september 1907 
en vrij onverwacht is hij van ons heengegaan 

op 17 maart 1997. 
Wij hebben afscheid van hem genomen in de 

kerk van de H. Marcellinus te Boekelo op 
vrijdag 21 maart, waarna we hem te ruste 

hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Op 16-jarige leeftijd kwam hij naar Twente om 
daar een betere toekomst op te bouwen, eerst 
als boerenknecht en later na de oorlog in de 
textiel. Zijn voorkeur ging uit naar het buitenle
ven en na zijn pensionering in 1972 heeft hij 
daar nog jaren zijn beste krachten aan gege
ven. 
Vader die altijd hard heeft gewerkt en 'n man 
van weinig woorden was kon het maar moeilijk 
accepteren dat zijn lichaam niet meer :ro func
tioneerde zoals zijn geest dat graag wilde. 

Hij hoopte dan ook dat 'n verhuizing naar "de 
Mans" het voor hem en moeder wat gemakke
lijker zou maken. Hij vond het er erg mooi en 
gaf al aan hoe de tuin er moest gaan uitzien. 
Helaas heeft hij er maar drie weken van kun
nen genieten. 
Hij was voor mij, zijn vrouw, 'n zorgzame man. 
Ons huwelijk, dat 61 jaar heeft mogen duren 
en ons, 8 kinderen, 20 kleinkinderen en 4 ach
terkleinkinderen heeft gegeven was 'n rijk be
staan waardoor we ons bevoorrechte mensen 
hebben gevoeld. 
Dierbare echtgenoot, vader, opa en overgroot
vader, we zijn jou oprecht dankbaar voor wat je 
al die jaren voor ons hebt gedaan. 
We voelen nu wel 'n leegte. 

Maar we zijn ook de goede God dankbaar dat 
je zo lang bij ons mocht zijn. 
Na zo'n levensopdracht gunnen ·we je de vrede 
en de rust die God alleen kan geven. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij heto
verlijden van mijn lieve man, onze vader, opa 
en overgrootvader betuigen wij U onze oprech
te dank. 

M.J. Maatje - Koenderink 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


