
Ter dankbare herinnering aan 

ANTONIUS HAARMAN 
echtgenoot van 

GEZINA ALEIDA OOSTERBROEK 

weduwnaar van 
Gezina Maria Buners. 

Hij werd op 9 mei 1893 geboren in 
De Lutte. - Voorzien van 't Sakrament 
der zieken overleed hij in het r.k. zie
kenhuis te Oldenzaal, 16 oktober 1987. 
De plechtige Uitvaart vond plaats op 
20 oktober vanuit de St.Antoniuskerk 
te Oldenzaal, waarna hij te ruste is 
gelegd op het r.k.kerkhof aldaar. 

Een goed leven naar de Geest van 
Jezus Christus is afgesloten. 
Van hem kunnen we gerust zeggen: 
Hij was een in-goede man, eenvoudig 
en zonder eisen. - Hij genoot van de 
kleine genoegens van het leven 

De laatste jaren genoot hij dank
baar van de goede verzorging van z'n 
lieve vrouw. Een lang ziekbed is hem 
bespaard gebleven. - Als een kaars is 
hij opgebrand : 94 jaar! 

Meer dan 40 jaar heeft hij gewerkt 
bij de Spoorwegen. - Hierdoor diende 
hij vaak te verhuizen. Door zijn grote 

aanpassingsvermogen kon hij overal 
goed aarden. - In zijn vrije tijd mocht 
hij graag tuinieren. - Toen dit licha
melijk niet meer ging, genoot hij van 
z'n welverdiende rust op z'n vaste plek 
voor het raam. 

Zijn leven was ook een omgaan met 
God, want hij was een diep-gelovig 
man. - Hij was een man om van te 
houden. Wij missen hem. Met grote 
dankbaarheid denken wij aan hem 
terug. 

Wij leven verder in zijn geest. 
Hij heeft ons een levensweg gewezen 
die we gerust kunnen blijven volgen, 
om goed op onze bestemming 
te komen. 
Moge de goede God hem nu belonen 
voor alles wat hij voor ons gedaan 
heeft. - Ook over de dood heen blijven 
wij met elkaar verbonden. 

TOT WEERZIENS BIJ GOD ! 

Voor uw belangstelling en medeleven 
betoond na het overlijden van mijn 
lieve man, vader en onze opa, betui
gen wij U onze oprechte dank. 

G. A. Haarman-Oosterbroek 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


