
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Wij gedenken in dankbaarheid 

PETRUS ADRIANUS FLIERMAN 

echtgenoot van 
Bertha Wilhelmina Verstege. 

Hij werd geboren op 23 maart 1911 , 
voorzien van het sakrament van de zieken 

is hij overleden op 12 april 1986 
in Enschede, 75 jaar oud. 

Wij hebben afscheid van hem genomen 
tijdens de uitvaartplechtigheid in de 

St. J ankerk op 1 7 april. 

Hij zal in de herinnering van mensen blij
ven voortleven als een goed en dierbaar 
medemens, die in zijn leven voor anderen 
heel veel heeft betekend. 
Vooral voor zijn vrouw, zijn kind eren en 
kleinkinderen is hij een goede en fijne 
man, vader en grootvader geweest, voor 
hen deed hij alles. 
Met hart en ziel was hij verbonden met 
de zaak, die hij in het begin samen met 
zijn broer en zus opbouwde. 
Trouw en eerlijkheid, rechtvaardigheid en 
inzet, dat waren eigenschappen, waarmee 
hij bij anderen vertrouwen wekte. 

Hij durfde dat ook te vragen van mensen, 
die hem het meest nabij waren. 
Door de jaren heen groeide zijn inzicht 
in het zakenleven en tot het laatste mo
ment was hij bereid anderen in raad en 
daad hierin bij te staan. 
De ziekte die hem trof op het einde, 
maakte hem duidelijk, dat zijn leven zou 
eindigen. . 
Ook al kon hij dat in het begin moeilijk 
verwerken , gaandeweg groeide in hem de 
overtuiging, dat God uiteindelijk de men
sen toch voor het LEVEN bestemd heeft. 
In dit geloven hebben we met hem het 
sakrament van de zieken gevierd, in het 
uur dat hij daarvoor zelf had bepaald: 
" ... afspraak is afspraak ... " 
In die gelovige overtuiging bidden we nu 
voor hem, dat hij rust en vrede mag ge
nieten. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en 
ter gedachtenis aan hem. 

B.W. Flierman - Verstege 
Kinderen en kleinkinderen . 


