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Ter dankbare herinneri ng aan 

onze dierbare pleegvader en opa 

HARMANNUS MIDDENDORP 

ech tgenoot van 

Johanna Theodora Welmerlng 

Hij werd geboren te Erica op 28 september 
1901. Na een we lbesteed leven overleed hij 
3 januari 1984 op 82- jarige leeftijd in het 
verp leeghuis "De Bleerinck" te Emmen . 
We hebben hem op 7 januari 1984 begraven 
op de R.K. begraafplaats te Erica. 

In de beste jaren van zij n leven heeft hij 
hard en met toewi jding gewerkt als veenar
beider voor een ka~ig loon. Voora l 's win
ters was het moei lij k om rond te komen, 
maar hij wist dan altijd een oplossing te 
vinden. 
IJit zijn huwelijk kwamen geen kinderen. 
Maar na de vroegtijd,ige dood van zijn schoon
zuster namen zij een van de kinder.en als 
pleegkind op. En hij werd een echte va
der die all es voor zijn zoon en later ook 
voor zijn kleinkinder,en over had. 
De kle-inkinderen voelden zich thuis bij hem 
omdat hij all es voor hen deed. Vooral de 
kleinzoon die naar hem <Vernoemd was had 
zijn hart gestolen. Vader was een tevreden 
mens die genoegen nam met eenvoudige 

dingen en dankbaar was voor all e attent ies. 
Hij hield van de na.tuur, vooral zijn vogels 
en de tui n. De laatste jaren van zijn leven 
ging hij geestelijk achteruit zodat hij in een 
verpleeg huis moest opgenomen worden . 
Hij is daar een rustige dood gestorven, zon
der pijn of benau.wdheid . 
Gedurende zijn leven heeft de kerk vee l 
voor hem betekend. Hij was een trouw kerk
ganger, een katholiek van het goede soort 
die t ro ost en kracht vond in zijn geloof. 
Wij zijn er van overtuigd dat hij nu loon 
naa.r werken heeft ontvangen en de eeuwige 
rust is ingegaan bij God zijn Vader. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van mijn dierbare 
pleegvader en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Fam. Wesseling. 

Januari 1984. 


