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Met zrote dankbaarheid denken wij terug aan 

HEIN MAATHUIS 
weduwnaar van 

Geertruida Maria Z e khuis 

Hij w erd geboren op 18 augustus 1898 
t e Geesteren. Na een welbesteed leven 
is hij daar overleden op 2 september 1992, 
gesterkt door het sacrament der zieken. 
T ijdens de eucharistieviering op 5 sep
tember hebben we afscheid van hem ge• 
nomen en hem daarna te ruste gelegd 
bi1 moeder op het kerkhof te Geesteren. 

Vader heeft het uiteindel11k niet 11ehaald. Graag 
w ild e hij 100 jaar worden of nog liever in 3 
eeuwen ge leefd hebben. H ,1 was mooi op weg, 
maar het heeft niet zo mogen zijn. Toch is h,j 
heel tevreden heengegaan. TevredMheid was een 
eigenschap die zijn hele leven gekenmerkt heeft. 
Dankbaar was hij voor het vele goede dat hem 
t ijdens zijn rijke leven ten deel is gevallen. 
Het is weinigen 2egeven op zo'n manier zo oud 
te worden, Dat was hij zich bewust en hij liet zijn 
omgeving meegenieten van zijn levensvreugde. 
Ondanks ziJn hoge leeftiJd bleef hij helder van 
geest, met een brede belangstelling voor de 
mensen en de gebeurtenissen om hem heen en 
in de wereld. Z ijn wijze raad en milde oordeel 
hebben wij altiJd erg gewaardeer d . Groot was 
ziJn verdriet toen in 1973 moeder plotseling over• 
leed , maar hij was er de man niet naar om dat 
te uiten. Veel troost, steun en liefdevolle ver• 
zorging heeft hiJ z ijn hele verder e leven gehad 
van Ria en Gerard, Theo en de kleinkinderen. 

Hij was graai in hun midden, het liefst ieder• 
een om zich heen en zij waren graag bij hem. 
H ein van de Moatboer heeft altijd op de Ver• 
molen gewoond, 94 jaar lang op dezelfde p laats. 
Het zal er anders zijn zonder hem. Hij laat een 
lege plek achter, n,et alleen thu,s, maar in de 
hele bucrtschap. Het boerecbe<taan was zijn lust 
en zI1n leven. Veel hield hij van de natuur. Vooral 
op l,tere leeftijd werkte hij graag in "zijn" groen· 
tetu1n. Zijn betrokkenheid kwam tot uiting in 
bestuursfuncties bij o.a. de Boerenleenbank en 
de melkfa:,r iek. Smakelijk kon hij vertellen over 
de vele re isjes die hij als bestuursl id had ge• 
maakt. De politiek interes-seerde hem evenzeer 
als het kerkelijk leven. Hoewel hij geen groot 
vernieuwer was kon hij begripvol meedenken 
en meepraten over de veranderingen in kerk en 
maatschappiJ . Alt1Jd wist hij wel ,ets positiefs te 
ontdekken. Onrecht of onen'11heid met of tussen 
wie dan ook kon hij moeiliJk verdragen. Hij leefde 
in grote harmonîe met zijn omieving. ,.Ne beste 
kearl '', mochten w ij vaak van anderen horen. 

Vader, opa, voor ons gaat het leven verder, 
helaas zonder jou. Maar je levenswiJze zal voor 
ons een d,erba"e herinnering blijven. Bedankt 
voor all.s. Gr aag denken WIJ terug aan de moo.e, 
lange tiJd die we samen hebben doorgebracht. 

Je kinderen en k leinkinderen. 

Voor de vele blijken van belangstelling en mee· 
leven tijdeM de ziekte en na het overlijden 
van vader en opa zeggen wij u hartelijk dank. 

FAMILIE MAA rHUIS 


