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Dankbaar blijven wij denken aan · 

JOHANNES GERHARDUS STROOTMAN 

echtgenoot van 

MARIA MATHILDA MULDER 

Hij werd geboren te Lonneker op 15 februari 1929. Na 
een geduldig gedragen ziek1e is hij, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken, gestorven te Enschede op 9 juli 
1988. Op 13 juli d.a.v. hebben wij in een gezongen 
Uitvaart in de H. Geestkerk biddend afscheid van hem 
genomen en in een crematieplechtigheid te Usselo hem 
toevertrouwd aan het nieuwe leven. 

Lang hebben wij gehoopt op genezing. Lang heeft Johan 
zelf met al zijn krachten gevochten vóór leven, tegen de 
dood. Maar de tegenkrachten waren te groot En ten
slotte gaf hij zich over, heel rustig, in de geest van 
Christus zelf: "Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedet'. 
Want bij alle vraagtekens en strijd bleef hij op God 
vertrouwen. En in dat geloof is hij gestorven. 

Wij moeten hem nu uit handen geven, deze eerlijke en 
eenvoudige mens Johan. Wij zullen hem heel erg mis
sen: zijn grote zorgzaamheid en zijn hartelijke liefde voor 
zijn vrouw en voor zijn familie; zijn grote belangstelling en 
inzet voor allen die hem kenden; zijn bewonderens
waardihge handigheid waarmee hij altijd klaarstond om 
anderen te helpen. Zoals hij hield van harmonie in de 
natuur, zo hield hij ook van vrede onder de mensen. 

Vrede en harmonie, zij zullen nu voor altijd zijn deel zijn. 
Wij bidden hem toe: "God, laat Johan ten volle genieten 
van die heerlijkheid bij U. 
Moge zijn voorbeeld en zijn voorspraak ons sterken, om 
ons opnieuw aan het leven toe te vertrouwen". 

Voor al uw belangstelling en medeleven tijdens de z.iek1e 
en na het overlijden van mijn lieve man Johan wil ik U 
hartelijk danken. Voor hem en voor mij is dit een onmis
bare steun geweest. Hopelijk vinden we allen samen de 
kracht om verder te gaan. 

Marietje Strootman-Mulder. 


