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Als leven lijden wordt 
is sterven een gewin 

In dankbare herinnering aan mijn lieve man 
en onze I ieve vader en opa 

GEERT HERMAN MOORMAN 
echtgenoot van ANNA CATHARINA STOUT 

Hij werd geboren op 10 november 1909 te 
Erica en overleed op 27 oktober 1988 in het 
verpleeghuis "De Bleer inck" te Bargeres. 
Na de Eucharistieviering op 31 oktober 1988 
in de R.K. kerk te Erica heeft de crematie 
plaatsgevonden in "De Meerdijk" te Emmen. 

Geert heeft vele jaren van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat hard gewerkt als bakker. 
Overal in het dorp kende men hem vanwege 
zijn opgewektheid en zijn hulpvaardigheid . 
Hij zat altijd vol grappen en hield ervan met 
mensen om te gaan . iedereen werd door 
hem geaccepteerd als vriend. En hijzelf voel
de zich kind in huis bij iedereen en was 
overal welkom. Hij was graag goed voor 
zijn medemensen. In de oorlog heeft hij heel 
veel mensen geholpen die in moeilijkheden 
waren. En later gaf hij altijd meer dan de 
mensen bij hem besteld hadden, b.v. een 
bloemetje extra of wat fruit extra. Hij wilde 
mensen liefde geven, vooral zijn kinderen en 

kleinkinderen. En hij was blij wanneer hij 
1 iefde terugkreeg . Hij leed eronder als er iets 
verkeerd ging en wilde dat dan graag goed
praten. 
Wij verliezen in hem een man die alles voor 
ons over heeft gehad. Hij was geen gewone 
bakker. Hij bakte levensbrood voor ons. 
De laatste jaren ging hij sterk geestelijk ach
teruit. De dood kwam daarom voor hem als 
een verlossing. In geloof is hij gestorven. 
Dit geloof heeft hij zijn leven lang in prak
tijk gebracht door goed te zijn voor zijn me
demensen . Moge hij nu rusten in vrede. 

Je spreidde goedheid om je heen, 
stond altijd klaar voor iedereen . 
Dit blijft ons bij, zolang wij leven . 
Wij danken je voor wat je hebt gege
ven. 

Wij willen allen hartelijk danken voor de 
blijken van deelneming bij het overlijden 
van mijn lieve man en onze lieve vader en 
opa. 

Fam . Moorman. 


