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Dan~bare herinnering aan 

JOHANNES MAATJE 

ecMgenoot van MARIA DE WACHT 
Hij is op 28 oktober 1886 te E,rica geboren. 

Meer dan 80 jaar heeft hij er gewoond en 
rnim 55 jaar lief ,en leed gedeeld me,t zijn 
vrouw, met wie hij op 20 juli 1916 in het 
huwelijk was ,getreden. Samen me,t haar 
leefde hij vol toegewijde zorg voor zijn 
gezin me,t 12 kinderen . Door hard werken 
in he,t veen en sober 1,even •thuis zag hij 
hen opgroe•ien. Me,t een blij en tevreden 
hart k,on hij op di,t alles terugzien en be
leefde hij de vreugde van klein- en ach
terkleinkinderen. Zijn dankbaarheid uitte 
hij meerdere malen door te zeggen: ,, Ik 
heb ,nooit kunnen dromen, dat we samen 
nog zo'n mooie oude dag zouden hebben" 
Zijn laatste levensjaar bracht hij door in 
het bejaardencentrum St. Franciscus te 
Coevorden. Als een goede man en vader 
trof hij steeds tijdig de nodige voorzienin-

gen om anderen niet tot last te zijn. Zo 
ontving hij op persoonlijk verzoek met ge
loof en overgave het sacrament der zie
ken . Overtuigd, dat zijn gezondheid min
der werd, bereidde hij zich rustig op de 
dood voor. In de avond van 5 januari 
1972 riep God hem naar de hemel. Op 10 
j,anuari d.a.v. hebben wij zijn lichaam be
graven op het katholieke kerkhof van Erica 
Goede God en Vader, wij bidden U: 
neem Uw dienaar Johannes bij U op in 
de eeuwige vreugde, die zo groot is, dat 
·hij daarvan nooit heeft kunnen dromen. 
Mogen wij, die achterblijven, zijn gelovig 
ver-trouwen en zijn waardering voor de ga
ve van het leven indachtig blijven. Hij leve 
bij U voor altijd. Amen. 

Voor het medeleven bij ziekte en het over
lijden en voor de laatste eer aan mijn lie
ve man, vader, groot- en overgrootvader 
bewezen, zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie MAATJE 

Erica, januari 1972 


