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Dankt blijven wij gedenken 
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HERMANNUS JOSEPHUS VOORTMAN 

echtgenoot van 
Geertruida Johanna Maria Lössbroek. 

Hij werd geboren te Lonneker op 
11 maart 1906. 

Na een kortstondige ziekte is hij, 
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, 

op 22 november 1988 overleden. 
Op 26 november d.a.v. hebben wij in een 

gezongen Uitvaart en tijdens de begrafenis te 
Lonneker hem biddend toevertrouwd aan de 

Heer van alle leven. 

Bedroefd, maar vooral ook dankbaar denken 
wij terug aan hem, die zo vanzelfsprekend in 
ons midden was. 
Hij was een lieve man, een zorgzame vader en 
een fijne opa. Hij was zachtmoedig van aard. 
Hij hield van de natuur. 

Vanaf zijn twaalfde jaar heeft hij altijd hard ge
werkt: in de bouw droeg hij letterlijk zijn ste
nen bij, maar met zijn hele leven droeg hij bij 
aan de opbouw van maatschappij en kerk. Met 

name voor de z."-" in , ...__,,~rk was hem niets 
teveel: meer dan 60 jaar was hij als koorzanger 
altijd present. Meerdere keren onderbrak hij 
zijn werk om toch maar present te zijn bij rouw 
of trouw en vooral de Gregoriaanse zangen ken
de hij grotendeels uit het hoofd. 
Nu is zijn taak hier op aarde volbracht. 
Even was het moeilijk voor hem, maar gelukkig 
is hem een lange lijdensweg bespaard gebleven. 
In vrede is hij op het feest van Cecilia, patrones 
van de kerkmuziek, gestorven. 
Hij heeft zich altijd vastgehouden aan een diep 
en rotsvast geloof. Vanuit datzelfde geloofmo· 
gen wij vertrouwen dat de woorden, die hij zo 
vaak voor anderen zong, nu voor hemzelf in 
vervulling zullen gaan: 
,,Mogen de engelen u begeleiden naar het para
dijs en mogen de martelaren uw komst begroe
ten! " 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze papa en opa zijn wij U erg dankbaar. 
Het was voor ons een grote steun. 

De familie. 




