
Ter gedachtenis aan 

HERMAN VOORTMAN 

sinds 26 oktober van dit jaar 
weduwnaar van Anna Franke. 

6 Februari 1912 werd hij geboren. 
28 November 1991 is hij overleden. 

Ruim een maand na onze moeder is nu ook 
vader van ons heengegaan. 
Geschokt en met eerbied staan we stil bij zijn 
leven. Vader heeft het niet gemakkelijk 
gehad; hij moest bezig zijn, in de smederij; 
in de textiel; toen hij daar vroegtijdig moest 
stoppen, heeft hij met veel vreugde werk 
gevonden tussen bloemen en planten. 
Zo kon hij zorgen voor zijn gezin opdat zij 
een plaats in het leven konden vinden. 
Vooral de laatste jaren zijn zwaar geweest 
omdat moeder zoveel zorg vroeg. Waar 
werd oprechter trouw tussen man en vrouw 
gevonden? 
Daarbij bleef zijn aandacht niet beperkt tot 
zijn gezin. Het grote gezin van onze paro
chiegemeenschap lag hem na aan het hart. 
Zijn voortrekkersrol In onderhoud van kerk
hof; zijn zorg voor kollektes en bovenal zijn 

klaar staan als koster, zonder beloning, 
moeten wij met grote waardering vermelden. 
De klokken heeft hij ontelbaar vaak aangezet 
bij vreugde, maar vooral ook bij het uitluiden 
van medeparochianen. 
Ze luiden nu voor hem en begeleiden hem 
naar de laatste rustplaats die hij zal vinden 
naast haar met wie hij in zijn leven zich had 
verbonden in goede en kwade dagen. 

Heer God, wij vragen U dat onze vader en 
opa, onze dierbare medeparochiaan moge 
wonen in Uw huis; moge hij daar weer ver
bonden worden met haar die hij in dit leven 
zo nabij bleef. 

Geef hem de eeuwige rust en vrede. 

Voor uw meeleven, uw belangstelling en 
zorg, voor uw meegaan op zijn laatste gang 
op deze aarde danken wij U oprecht. 
Moge dit plaatje een herinnering zijn aan hem 
en een teken van onze dank. 
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