


Elke dag een stapje verder naar het eind 
elke dag een beetje van je kracht verkleind. 

Rusten na het leven, rusten bij de bron, 
vanwaar lang geleden ook de weg begon. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan 

HERMANNUS HENDRIKUS POSTEL 

echtgenoot van M.E.G. Weustink. 

Hij werd geboren op 11 oktober 1914 te 
Groot-Agelo en is overleden op 22 december 

1996 te Glanerbrug. 
De H. Eucharistieviering bij zijn uitvaart vond 
plaats in de O.L. Vouw van de Allerh. Rozen

kranskerk te Glanerbrug op 27 december, waar
na we hem te rusten hebben gelegd op het 

R .K. parochiekerkhof aldaar. 

Hendrik groeide op als jongste in een boeren
gezin van vier kinderen. 
Het werken zat hem in het bloed en was zijn lust 
en zijn leven. Hij had een grote liefde voor de 
natuur en de dieren. 
Zijn kijk op het leven was altijd vrij nuchter, hij 
maakte zich niet gauw ergens druk om. 
Volop heeft hij genoten van zijn lange vrijgezel
lentijd, waarbij hij menig feestje op stemming 
heeft gebracht met zijn accordeon. Op 40 jarige 

leeftijd is hij getrouwd en samen met ma kregen 
ze drie kinderen. Voor zijn vrouw en kinderen 
had hij alles over en ook voor anderen stond hij 
altijd klaar. 
Aan de kleinkinderen heeft hij altijd veel plezier 
beleefd. De dood van zijn zoon Jan in 1987 heeft 
hem erg aangegrepen, maar hij heeft het op zijn 
eigen rustige manier aanvaard. 
Vorig jaar september hebben we samen hun 40-
jarig huwelijksfeest gevierd waar we met mooie 
herinneringen aan terug denken. 
De laatste jaren ging hij geestelijk achteruit, hij 
was met zijn gedachten in een andere wereld. 
Zelf merkte hij het wel, maar maakte er geen 
punt van: "A'j a zo oald bint as ik, ma'j wal 's wat 
vergett'n", was zijn commentaar. De laatste tijd 
ging zijn gezondheid hard achteruit en het werd 
ons steeds duidelijker dat zijn lichaam bijna op 
was. 
Op de vierde adventzondag is hij thuis rustig 
ingeslapen en we zijn dankbaar dat hem langer 
lijden bespaard is gebleven. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

Marietje, kinderen en kleinkinderen. 


