
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Antonius van der Maas 
echtacnoot van 

Maria Suzanna Oude Nijhuis 
eerder van 

Aleida Maria Schuiten 

Hij werd eebo1 en 2q augustus 1899 te Ootmar
<wm. H11 ovcriced vro1 plotselina op 27 septem
ber 1975 te Oc•tmarsum. Op 30september d.a.v, 
hebben w11 ZIJn lichaam aan de aarde toe•er· 
trouwt 1n afwachtina van de nieuwe Verr1jze
nismorgel'\, 

Onze diert"1re overledene stierf in de week, 
wa>rin on Kerk en maarschappij, de vrede>Neek 
gel-ouder> werd en all" mensen u1tgenodigo wor· 
den, daara•n mee te werken . Maar wij zul len 
pas vrede bewerken in huis en werkmilieu. als 
wij eerst vrede gebr>eht hebben in onszelf. Als 
we eestreden hebben r.im de baas in onszelf t e 
zijn over jafouz.:e: eerzucht. hebzucht, en over· 
mat•~ zinc~not. Vzn dezulken zegt Chr istus: 

"ZaliR de vredd.irenaers, want zij zullen 
kinderen ••n God genoemd worden, d.w.z. kin· 
deren van God zijn." Was onze dierbare over
ledene eer- vred~brenger 1 Oordeelt zelf. Was 
hij n.et alt 1d m• Id in z11n oordeel over anderen l 
Was hij a<·en edelmo,d•g en evenwichtig mens. 
met wie •~jere<n gr»g omgina ! Was hiJ geen 
steun en raadaever voor z11n vrouw en familie? 
Trachtte h•J aeen vrede te brengen waar hiJ 
kon, omda· h11 bhjkbtar die vrede in zichzelf tot 
rijp1'eid had gebracht ? Daarom mogen we met 
recht verwachten, dat hij -als kind van God- in 
het eeuw1ae. heerli1ke. ielukk1a makende Huis 
van zijn Hemelse V•der 1s opgenomen. Daar 
hoopt hij ons allen weer te zien. 
Dierbare \/rouw, zeer, zeer veel dank voor de 
zora en onhaatzuch:iiie lie fde un mij besteed. 

Eenmaal zien we elkaar terug. 
Dat hij ruste in vrede. 

Onze vader - Wee• gegroet 

Wij danken U harte lijk voor Uw blijken van 
dee 1em1na b11 het heenaaan van mijn lieve man, 
broer, zwager en oom 

M. S. van der Mras-Oude N11hu1s 
Familie van der Maas 
Familie Oude N1;hui> 
Familie Schul'en 
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