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Dankbare herinnering aan 

JOHANNES KATRINUS MIDDENDORP 
weduwnaar van 

Christina Geraets 

Hij werd geboren te Erica op 10 mei 1895. 
Tijdi g voorzien van het Sacrament der Zieken 
overleed hij op 30 apri l 1989 in het R.K. be
jaardencentrum " De Bargeres" te Emmen . 
Na een plechtige gezongen u.;tvaartdienst heb
,ben wij zijn li chaam bij moeder en oma te 
ruste ge legd op he•t R.K. Parochiekerkhof te 
Erica. 

Bijna 60 jaren waren vader en moeder ge
lukkig getrouwd en samen hebben zij hun 
leven lang _hard gewerkt, gezwoegd en ge
zorgd , speciaal voor ons hun 7 dankbare k in
deren. 
Als noeste " Peelwerker " schuwde vader en 
opa de harde arbeid in de Drentse venen 
niet. Als vervener was hij een gewaardeerde 
werkgever waarvoor en waarbij iedereen graag 
werkte. Temeer omdat baas Katrin_us, hun ge
dane arbeid steeds ,naar waarde wist te schat
ten, en dienovereenkomstig altijd goed be
loonde. 
Vader en opa was ook een begenadigd en 
bevoorrechte mens. Van O.L. Heer had hij 
een •helder verstand en een sterk en gezond 
1 ichaam gekregen en de aan hem toebedeelde 
talenten heeft •hij rijkelijk ten d ienste geste ld 
aan zijn gezin ,en de med·emen s. 
Hij was ook een diep en oprecht ge lovig 
mens en vader had een bijzonder vertrouwen 
in de H. Maagd Maria, want in tijden van 
nood , tegenslag en eenzaam heid was de 
Rozenkrans zijn sterkste wapen. 
Hij was ook een echte goede vader voor zijn 

grote gezin, bovendien hechtte hij grote 
waarde aan een vred,ige, innige en sterke 
familieband. Vooral sinds de ernstige ziekte 
van vader en opa ,in 1969, was er tussen hem 
en _ome Sander een innige vriendschap in la
m 11 1everband ontstaan en werden zij el-kan
ders steun en toever laat. Zij waren als het 
ware samen onderweg om alle familieleden 
van ·hun generatie met de hoogste leeftijd 
van over de 90 jaren te overleven. 
Hoe wonderbaar lij k en onbegrijpel ijk zijn 
Gods wegen. 
Wan,t het samen onderwe,g zijn van vader en 
ome Sander vond zijn voortgang tot in de 
dood. Want ,gezamenlijk hebben beiden op 
de vroege mor.gen van de 30ste april 1989 
afsch eid genomen van deze wereld en leven 
zij nu beiden te zamen voor eeuwig gelukkig 
voort i•n lhet Hemels Vaderhuis . 
Dierbare kinderen, k leink•inderen en achter
klei,nkinder. 
Dank voor uw goede zorgen aan mij besteed. 
Ik ben gestorven zoa ls ik gaarne gewild heb, 
geen lang ziekbed ,en zonder lijden en pijn. 
Ik bid u, blijf de inn,ige familieband behou
den, blijf eensgezind en in vrede met elkan
der voortleven en wees een hu lp en steun 
voor elkaar al le dagen van uw leven. 
Te zamen met moeder en oma en onze klei
ne Lucas bl ijven wij •in de 'hemel voor u bid
den en zorgen en bereiden wij voor u allen 
een J) laatsje in ons Hemels Vaderhu is, opdat 
ook JUiiie eens zullen zijn waar wij zi jn , te 
zamen voor eeuwig gelukkig in de hemel. 

Voor de vele blij.k,en van medeleven onder
vonden bij Ihet overl ij den en voor de laatste 
eer aan onze li eve vader en opa bewezen, 
zeggen w ij u ·hartel ijk dank. 

Kinderen , klei-n- en achterkleinkinderen 
Mid'dendorp 


