
Je naam 
blijft bij o ns 
leven lang 



Dankbare herinnering aan 

Johannes Bladder 

Hij werd geboren te Erica op 12 mei 1917. 
Zijn ja-woord gaf hij 23februari 1952aan Enge
lina Franke. Te Emmen overleed hij op 21 janu
ari 1993 en werd 26januari op het R.K. kerkhof 
te Erica begraven. 

Een man, die in trouw en zorgzaamheid zijn 
weg door het leven is gegaan. Hij was ontzet
tend arbeidzaam; vroeger eerst als boeren
knecht, later als arbeider in de fabriek . 

Hij had plezier in het werk en 't gaf hem vol
doening. Ook toen het niet meer hoefde, was 
hij steeds bezig; bereid om ook anderen een 
handje te helpen. Hij deed dat tot het niet 
meer kon. Hij was zorgzaam voor zijn Engel, 
die voor hem alles was. 
Ofschoon hij van nature gesloten was , had hij 
wel een eigen mening en kwam daar ook recht 
voor uit. Overigens een zwijgzaam man, die 
niet van ophef, poespas hield; niet vooraan 
wilde staan, maar sober, eenvoudig, beschei
den zijn weg ging. Bij zijn familie was hij ge
zien. 
Met de veranderingen in de kerk had hij grote 
moeite; kon er zich kwaad over maken. 
Voor hem als diepgelovig mens, was het een 
lang gewenningsproces. 
Een slopende ziekte onderm ijnde zijn gezond
heid en na weken van benauwdheid kwam 
toch onverwacht het einde, zodat hem veel lij 
den bespaard is gebleven. In alle rust gaf hij 
zich over, vertrouwend op zijn God, in wie hij 
geloofde en op wie hij vertrouwde. 

Heer God, we zijn dankbaar wat Jans voor mij 
en voor ons betekend heeft. Bedroefd geven 
we hem uit handen, maar weten hem veilig bij 
U, die voor Jans nu de vrede zijt voor altijd. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en nu na 
zijn overlijden dankt 

Engellne Bladder-Franke 


