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Gedenk in 11w H. Misoffer en gebeden de 

Hoogeerwaarde H eer 

GERHARD CHRISTIAAN HARTMANN 

Emeritus-president van het Groot Seminarie 'Rijsenburg' 
Protonotarius Apostolicu!'., officier in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij werd 7 nov. 1890 te Enschede ge
boren, overleed na een li efdevolle verzorging vnn de 
Zusters van O .L. Vrouw 8 januari 1964 te Ootmarsum; 
11 jan. 1964 is zijn lichaam op het r.-k kerkhof aldaar 

te ruste gelegd. 

De Heer heeft geroepen: zijn dienaar was gereed, zoals 
hij altiîd klaar stond als z ijn overheid riep. Hii ver
lar-igde zelfs ontbonden te worden en met Chri5tus 
te zijn . Hii, de rusteloze werker, had za kelijk vastge
steld: ziin taak hier was ten einde . Van die taok had 
hii een zeer hoge opvotting; hij was priester: hi j moest 
God verheerlijken bii de mensen, de mensen moest hij 
brengen hii God. Hij heeft dat gedaan met de inzet 
van ziin hele persoon. Die met hem mochten omgaon, 
waardeerden hem en hielden van hem om zijn blij 
karakter, zijn nederige eenvoud, zijn innemende harte-
lijkheid, zijn opvallende onbaatzuchtigheid: neen zich-
zelf heeft hii nooit gezocht. 

Geroepen om leider en leraar van velen te zijn, was 
hii dit nog meer door zijn leven dan door zijn leer. 
Wat hij andere n leerde heeft hij in strenge ze lfdisci-
pline eerst aan hem voorgeleefd . De kracht daartoe 
vond hii in ziin groot geloof, ziin liefde voor de kerk, 
ziin innig verkeer met God. Nu zal dit gelonf worden 
een zalig aa 11schouwen, zijn hoop een vreugdevol be-
zitten van Hem, die hii zo vurig beminde . Dat is de 
troost voor zijn dierbaren, die hem node zullen missen , 

En dat ~u allen , aan wie hij weldeed -- en hoevelen zijn 
dat -- het beeld van deze vrome en humane priester 
eerbied ig met zich meedragen en hem in hun gebeden 
niet vergeten. 


