


'De Heer is mijn Herder' 

Harm Hendrik Maatje 

* 13 mei 1920 t 4 december 2007 

sinds 61 jaar de echtgenoot van 
Geertruida Drent 

Op zaterdag 8 december 2007 hebben wij, na 
een plechtige uitvaartdienst, afscheid genomen 
van onze dierbare echtgenoot, vader, opa en 
overgrootvader. 
87 jaar lang hebben wij hem in ons midden 
mogen hebben, waarvan 61 jaar aan de zijde 
van Geertruida. Hun liefde voor elkaar werd 
tastbaar in de 8 kinderen die zij mochten 
ontvangen. 

Hendrik werd geboren op 13 mei 1920 en 
groeide op in een gezin van 12 kinderen. Vooral 
aan zijn moeder was hij zeer gehecht. 

Na zijn pensioen, in een tijd waarin een verre 
reis niet vanzelfsprekend was , ondernam 
Hendrik vele reizen samen met Geertruida. 
Diverse malen bezochten zij Ierland. 
Onvergetelijk waren ook de reis naar Rusland , 
met een bezoek aan Leningrad, en de reis naar 
Lourdes. 

Een liefdevolle man is van ons heengegaan. 
Hendrik hield met hart en ziel van zijn vrouw, 

kinderen , klein- en achterkleinkinderen. Vooral 
Geertruida kon hij slecht missen. In zijn hart 
was daarnaast nog genoeg ruimte om de 
naaste lief te hebben. Zozeer zelfs dat 
vreemden konden zeggen; 'het is een 
vriendelijke man'. 

De laatste maanden van Hendrik tekenden zich 
door ziekte. Deze ziekte kon hij niet over
winnen. In de herfst van 2007 leek Hendriks 
levenseinde in zicht. Dit stond een zeer 
positieve blik op het leven niet in de weg. Zijn 
opgewekte levensinstelling bleef merkbaar. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is 
hij de Heer tegemoet gegaan. 

Op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen 
hebben wij in de parochiekerk van Erica voor 
hem en elkaar gebeden . Aansluitend hebben 
wij zijn lichaam te rusten gelegd op het R.K. 
kerkhof aldaar. Laten we bidden dat hij nu rust 
bij God mag vinden en laat hem in onze harten 
verder leven. 

Uw blijken van medeleven en belangstelling 
hebben ons goed gedaan. 

Voor de troost die wij hieruit kunnen putten zijn 
wij u oprecht dankbaar. 

Geertruida Maatje-Drent 
Kinderen , klein- en 
achterkleinkinderen 


