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In dankbare herinnering aan 

JOHANNES WILHELMUS MOORMAN 

echtgenoot van 
Geertruida Roewen 

Geboren te Klazienaveen op 4 maart 1915. 
Toch nog onverwacht is hij op 19 mei 1995 
overleden in het Scheperziekenhuis in Em
men . 
Wij hebben afscheid genomen tijdens een 
plechti ge Eucharistieviering in de H. Hen
ricusk erk in Klazienaveen en zijn lichaam 
daarna te ruste ,gelegd op het parochie
kerkhof aldaar. 

Willem was een blij en opgewekt mens, vol 
zorg voor Trui, zijn vrouw, zijn kinderen , 
maar voora l zij n kleinkinderen. 
Hij genoot intens als ied-ereen er was, hij 
hi eld van gezelligheid . 
Wie kende Willem Moorman aan de Veen
hoeksweg niet. Een hardwerkende man 
waarvoor de handel zijn lust en zij n leven 
was. Maar hij was ook een man om mee 
te hande len , hij was een man waari n geen 
bedroQ zat. 
Vele jaren werd het meel u,itg event met 
paard en wagen, later met de auto. 
Het viel hem zwaar de laatste j aren, maar 
hij w ilde nog zo graag . 
Het afsch eid nemen van de dingen waar
van hij hi eld vie l hem zwaar. Eerst moesten 

zijn Qeliefde paardjes weg, toen de kal
koenverkoop en tenslotte de meelhande l. 
Maar was de beslissing eenmaal genomen 
dan had hij daar vrede mee. 
Zi jn ziekte sloopte hem echter, de kracht 
vloeide weg. Diep respect hebben w ij dan 
ook voor de wijze waarop hij zi jn li jden 
gedragen heeft. De zorg voor "z ijn " Trui 
bl eef de overhand houden. 
He.\ wachten was op een p laats in een 
aanleunwoning . Gel-ukkiQ heeft hij zijn ge-
1.iefde plekje aan de Veenhoeksweg niet 
meer hoeven te ver laten. 
Wij zu ll en hem erg missen en het doet ons 
verdriet afscheid van hem te moeten ne
men. Zijn diep ge loof en warme menselijk
heid zuM en b ij ons blijven als een dank
bare her inn ering. 

Lieve man , vader en opa Rust in Vrede. 

G. Moorman-Roewen , 
ki nderen en kleinki nderen. 

Voor uw vriendschap t ijdens zij n le
ven en uw belangstell.ing na zijn 
overlijden betuigen wij onze oprechte 
dank. 

G. Moorm an-Roewen, 
kinderen en kle,in kinderen. 

Klazienaveen, mei 1995. 


