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Vol dankbaarheid denkl'n we terug aan 

GERARD JOSEPH OUDE MAATMAN 

de goede m.rn van 

Geertruida Maria Francisca Bolhaar 

Hij werd 22 april 1916 Le Weerselo geboren. 
Na zijn huwt>lijk ging hij wonen in Zuid
Berghuizen. Daar, in zijn woonplaats Olden
zaal is hij plots,·ling gestorven op 21 juni 
l 982. Na de uitvaart in zijn parochiekerk 
OL.Vrouw Tenhemelopneming hebben we 
zijn lichaam begraven op het kerkhof aan de 
Hengeloscslraat. 

Hij was heel gelukkig getrouwd mrt zijn 
vrouw. Ze deden alles samen, waar het maar 
mogelijk was. Samen werkten ze thuis, sa
men hielden ze de tuin bij, samen gingen ze 
op vakantie en samen bezochten Z!' de kerk. 
En lid en leed hebben ze ook samen ge
deeld. Hij was een man, die altijd klaar 
stond voor een ander. In het begin van het 
trouwen waren dat vooral zijn schoon
ouders. En later heeft zijn schoonzus vt>el 

steun van hem gehad, toen z,; alleen kwam 
Ie staan. Hij was ook heel gelukkig mei zijn 
zoon Gerard en zijn schoondo1·hter Diny. 
Hij vond het fijn als 1,e kwamen en vooral 
kon hij dan intens genieten van ûjn klein
kinderen. Zijn meeleven met de ander kwam 
ook tot uiting in het versieren van hel huis 
van de overburen, toen die 25 jaar getrouwd 
waren. Daar is hij in elkaar gezakt en plotse
ling gestorven. Hij, die pa.~ nog een fijne va
kantie had gehad mei zijn vrouw in Oosten
rijk, begon zo aan zijn laatste reis naar hel 
huis van de Vader. Zijn lichaam hebben we 
met de heilige olie gezalfd, toevertrouwd 
aan de aarde en in df' handen van de levende 
God. Moge deze man van God het loon ont
vangen van de trouwe dienaar. Hij mogr een 
voorspraak zijn voor ons, die nog onderwrg 
zijn_ 

Hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tij
dens de uitvaart van mijn dierbare man, 
onze vader en opa, zeggen wij u onze op
rechte dank. 

G.M_F. Oude Maatman - Bolhaar 
Kinderen !'Il kleinkinderen. 


