
Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan 
en betekend heeft, bevelen wij in uw gebeden 

en herinnering aan 

Martinus Spijker 
echtgenoot van 

Geertruida Maria Helena Arkes 

Geboren te Ambt-Hardenberg, 24 november 
/914. Vrij plotseling van ons heengegaan in het 
ziekenhuis te Zwolle, voorzien van het Sacra
ment van de zieken, 25 maart 1991. Wij hebben 
afscheid van hem genomen in een Eucharistie
viering in de kerk van de H. Alphonsus de 
Liguori te Slagharen op 28 maart en hem 
daarna begeleid naar zijn laatste rustplaats op 
het R.K. kerkhof naast de kerk. 

Eens is het door God bepaalde aantal levens
dagen bereikt. Niemand doet daar iets aan af. 
De mens wikt, maar het is God die beschikt. 
Martinus Spijker is 76 jaar geworden. Toch 
nog vrij plotseling in alle rust van ons heen
gegaan. Dierbare en dankbare herinneringen 
aan hem willen we bewaren. 
Hij was altijd de hardwerkende, liefdevolle 
en zorgzame man, vader en opa. Van nature 
wat stil, een man van weinig woorden, recht 

door zee. Hij kon goed luisteren, gaf altijd 
goede raad en wist voor elk klusje wel een 
oplossing. 
Vanuit zijn werk als melkrijder en allerlei 
losse werkzaamheden, kende hij veel mensen 
en wilde graag met alles op de hoogte blijven. 
Hij genoot ervan als zijn kinderen en klein
kinderen thuis waren en leefde met ieder van 
hen mee. Voor allen was hij een fijn voor
beeld. 
Er is nu een grote lege plaats in ons midden. 
Het voorbeeld dat hij ons gegeven heeft, 
willen wij in ons leven voortzetten. 
Moge de Heer, op wie hij altijd vertrouwd 
heeft, hem voor alles wat hij voor ons en 
velen gedaan heeft, nu de eeuwige vrede en 
vreugde geven. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijk van belangstelling, medeleven 
en gebed tijdens zijn ziekte en na zijn heen
gaan, zeggen wij u hartelijk dank. 

G. M. H. Spijker-Arkes 
Kinderen en kleinkinderen 

Slagharen, 28 maart 1991 




