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Dankbare herinnering aan 

HENDERIKUS ALBERTUS BONTJER 

Hij werd op 24 mei 1922 te Odoorn geboren . 
Zijn ja-woord gaf •hij op 27 jul,i 1954 aan 
Maria Soholte Albers. Uit deze verbintenis 
werden zes kinderen geboren . 
De ambitie, toen hij jong was, om politie 
te worden ging niet in vervulling . Hij nam 
het bedrijf over van zijn vader. Als land
bouwer moest hij hard werken, het was al
tijd, druk op ,het bedrijf, maar hij \lias sterk 
en nooit ziek . In de zor,g voor z11n gezin , 
waar hij met zij,n vrouw voor leefde, gaf het 
mooie maar ook moeilijke perioden. Echter 
door een steun te zijn voor de ander kwa
men ze er steeds weer bovenop. 
Hij was onrustig wanneer het om werk ging 
en was een man van de klok. Hij kon soms 
wat kortaf, stug en gesloten overkomen , 
dooh zijn gezin was hem al les. 
Hij spoorde aan, stond erop dat zijn kinde
ren de mogelijkheid kregen om een zel_f 
gekozen opleiding te volgen, zonder dat h11 
ze in een richting dwong . In alles leefde 
hij met hen mee. Je merk,te dat hij trots op 
hen was, ofschoon hij spaarzaam zijn ge
voelens toonde. 
Hij was blij en opgelucht toen hij van het 
bedrijf af was. Hij leefde zichtbaar op. De 
druk van het altijd moeten doen viel weg. 
Nu kon ,hij werken voor zijn plezier en stond 
klaar voor iedereen . 
Hij ging fietsen, zwemmen en kon van va
kantie genieten. Hij toonde zich een gezel
schapsmens, ging vaak op bezoek en had 
graag dat mensen op bezoek kwamen . 

Daarnaast genoot hij, als trotse opa, zicht
baar van zijn kleinzoon, amper 3 maanden 
oud. Hij en zijn vrouw hadden nog zoveel 
plannen. 
In september 1990 kwam een eerste kleine 
waarschuwing waarvan hij zich snel herstel-
de. . 
Op 24 me,i 1991, hij werd d,ie dag 69 Jaar, 
werd hij i,n de nacht getroffen door een 
hersenbloeding. Hij ontvin,g die dag temid
den van de zijnen, het sacrament van de 
zieken en ,gaf ruim een um later zijn leven 
terug in de ,hand van zijn Schepper. Na een 
eucharistiev,ier,ing ten afscheid, hebben _wij 
het stoffelijk lichaam van deze gelovige 
mens begraven op het R.K. Kerkhof te Erica 
op 29 mei 1991 . Daar zal het rusten tot op 
de dag van de Heer. . 
Vader i,n den Hemel, het geloof m U was 
,in zijn leven zijn kompas in goede en kwa
de dagen.Wij zijn door dit plotselinge ver
lies •intens verdrietig . Wij gunden hem zo 
graag het genieten van zijn welverdiende 
vrije tijd en zijn zor,gen voor ons. .. 
Naast droefheid zijn we dankbaar dat h11 
van ons was. Neem hem op ·in Uw rust, dat 
vrede betekent voor altijd . 
Deze voor ons onvervangbare persoon blijft 
in onze herinnering voortleven , dat zal on
ze dankbaarheid zijn en blijven . 

Wij danken u voor uw medeleven in 
deze voor ons zo droeve dagen. 

M. Scholte Albers, 
kinderen en kleinkind . 


