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H•J werd geboren op 8 oktober 1899 in De Lutte, 
gemeente losser. Hij overleed op 23 juli 1982 in 
Oldenzetal, nadat hij was voorzien van het Sacra
ment van de zieken. Op 28 juli d.a.v. was de uit
vaart in de parochiekerk van de H. Drieëenheid in 
Oldenzaal, wa.lrna de crematie plaats vond in het 

crematorium in Usselo. 

Hij was een beminnelijk man , Van harte was hij 
zachtmoedig. In huiselijke warmte en bescherming, 
die hem zo dierbaar waren, was stil zitten hem 
vreemd. Hij werd dan aangedrèven tot creativiteit. 

In leien. in zijn liefhebberij voor klokken en in 
handvaardige akliviteiten legde hij zijn eigen per
soon. Zijn verstand en zijn handen stonden niet stil 
tot hij tot dat punt gekomen was, wat in zijn ogen 
ulteindeJîjk bereikbaar was. 

Hij leefde met een overgave aan zijn vrouw en kin
deren. Het vorlrouwen op hun steun en hulp was 
voor hem een zekerheid in zijn onzekerheid over 
zijn èigen gezondheid. Want in de loop der jaren 
zag hoj zelf heel goed in dat zijn kraohten minder 
werden. 

Geestelijk is voor hem wel bijzonder van toepasting 
het woord: 'Wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons 
dorstag hebt gemaakt, onrustig is ons hart tot wij 
in U geborgen zijn.' 

Tussen zijn grondverf rouwen in God en zijn verlan· 
gen om Ie midden van zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen fe blijven heeft hij rust gevonden in 

het ziekenhuis. Zijn woorden: 'H•t zat hen goed 
gaen ook zonder mij' waren woorden van verzoe
ning met de dood. 

Heer onze God, 
nu uw dienaar voor verder lijden gespaard is, 
vragen wij U: 
bekroon zijn leven met onvergankelijkheid, 
neem hem als Jezus Christus op in uw heerlijkheid 
en bewaar in ons hart a lles, 
wat deze mens dierbaar was . Amen. 

Voor de vele blijken van belongstelling tijdens de 
uitvaart en crematie van mijn goede man, onze 
zorgzame vader, groot- en overgrootvader, betui· 
gen wij U onze oprechte dank. 

H. F. M. linderman - Oude Breuil 
kinderen, klein- en 

aohlerk leink i nderen. 

Oldenzaal, juli 1982. 


