
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



t 
Dankbare her,innering aan 

JOHANNES MAATJE 

Geboren te Erica op 19 maart 1905, huwde 
hij 27 oktober 1934 met Gezina Maria Eliza
beth Vinke. Uit di,t huwelijk werden zeven 
kinderen geboren. 
Voor zijn gezi,n heef,! hij hard· moeten werken. 
Op zoek naar werk, vond hij dit bij een bol-
1,enkweker in Breezand en via het werk in de 

bouw" !<wam hij weer i,n 't veen in Erica 
t~recht. Men schreef 1937. Hij werkte in de 
oorlog over de gr,ens i·n de turf, aan deze 
kant was 't aardappelen rooien. 
Vanaf 1948 tot zijn pensionering werkte hij 
i,n de " bouw" . 
Van nature was hij een blije, levenslustige 
mens, maar een man met een aangeboren 
gezag , dat respekt afdwong, hem maakte tot 
wat hij was , een man uit één stuk. 
Zijn christen zijn liep als een rode draad door 
zijn leven. Een diep.gelov,ige mens. 
Buiten 't werk om hield hij van veel dingen. 
Beoefende voetbal i·n zijn dagen. Nam be
stuurnfun~ties waar. Was verbonden met de 
natuur, hield van zijn planten en bloemen 
t-ot in zijn laatste dagen. Het meest genoot 
hij als zijn vnouw, zijn kinderen en kleinkin
deren om hem heen waren. Hij had voor elk 
van zijn kinderen, zij,n kleinkinderen een war
me bela:ngstell-i,ng, wa,t ze aan het doen wa
ren, wat ze deden, w,ait ieder van hen werd. 
AMen waren ze hem dierbaar en allen waren 
gek met pa, me,t opa. 
Een slopende ziekte ondermijnde zijn gezond
heid•. Na een eerste operatie had hij hoop , 

maar na een tweede en derde operatie bleek 
het een v.erloren strijd . 
Het nog vrij snel komende einde heeft hij ge
lovig aanvaard. Het Sacrament van de Zieken 
gaf hem overgave en rust. Waar zijn leven 
begon, gaf hij het op 14 juni 1988 te rug in de 
hand van zijn Schepper. 
Na een Eucharistievi•erin{l ten afsche id heb
ben we zijn stoffelijk lichaam op 18 jun,i 1988 
aan de aarde va,n het R.K. k,erkhof te Erica 
toevestrouw,d. Daar rust het tot op de d•a,g 
v,a,n de Heer. 

Goede Vader in de Hemel, wij zijn bedroefd, 
maar nog veel meer dankbaar, dat we zo'n 
echtgenoot, zo een vader, een opa mochten 
hebben. Neem h.em op in Uw vreugde, bij 
U, in Wie hij geloo,fde, op Wie hij vertrouw
de. 
Geef dat wij, wat wij in hem waarderen , in 
ons leven verder mogen uit st ralen : zijn liefde, 
zijn meeleven. 
Blijf ons nabij, d ie geloven en vertrouwen op 
u. 
Zo zijn we ook hem , ,,Johan,nes Maatje", het 
meest nabij. 

Voor uw medel,even tijd.ens zijn ziekte en nu 
i•n deze voor ons droeve dagen danken 

G. M. E. Maatje-Vinke, 
k·inder,en en kle·inkinderen. 


