


Wietze Moorman 

* 30 april 1917 t 13 mei 2009 

sinds 29 apri l 1998 weduwnaar van 
Anna Helena Lübbers 

Wietze werd geboren aan de Ensingwijk te Erica op 
30 april 1917. Hij was de derde in een gezin van 
8 kinderen. Aan de Veenschapswijk groeide Wietze op, 
in het brugwachterhuis waar zijn vader brugwachter 
was. 

In Ann ie Lübbers leerde Wietze de liefde van zijn leven 
kennen. In 1946 gaven zij elkaar hun ja-woord . Hun 
huwelijk werd gezegend door de geboorte van 
7 kinderen . 

Aanvankelijk werkte Wietze bij Reuvers in de tuinderij. 
Na de oorlog ging hij bij de NAM werken. In zijn vrije tijd 
hielp hij bij het repa reren van fietsen. Toen het gezin 
van de Heidebloemstraat verhuisde naar de Kerklaan 
opende Wietze daar een fietsenzaak. Ve len op Erica 
kennen hem hier van. 'Fietse van Wietze' was een 
gevleugelde uitspraak op het dorp. Met hart en ziel 
heeft hij de fiets- en brommerzaak gehad. Hij had een 
groot hart voor zijn klanten en handel. Op het 
zelfstandig ondernemerschap en het vakmanschap 

keek hij met veel genoegen en dankbaarheid terug. 
Na zijn pensionering heeft hij zich met overgave 
ingezet voor het welzijn van zijn naaste. Dit kreeg vorm 
in zijn werk voor de Uitvaartvereniging, waar hij drager 
was. In de ochtend en middag bracht hij gehan
dicapten van en naar school. Ook bracht hij mensen 
naar Beatrixoord in Haren, vaak wachtte hij hun op en 
bracht ze weer thuis. 

Meer dan dertig jaar woonde Wietze samen bij Toon en 
Gré. Het grootste deel daar van samen met Ann ie. Op 
29 april 1998 overleed zij . In de laatste maanden van 
zij n leven ging de gezondheid van Wietze achteruit. In 
het bijzijn van zijn fam ilie heeft hij het H.Sacrament der 
Zieken ontvangen. We geloven dat dit hem de kracht 
en het geloof heeft gegeven om zijn ziekte te dragen. 

In het bijzijn van Toon en Gré is Wietze de Heer 
tegemoet gegaan. Wij geloven dat onze God, uit wiens 
hand Hij het leven mede heeft gekregen, hem nu met 
open handen heeft ontvangen. We willen Hem 
bedanken voor al het goede van Wietze's leven en Hem 
vragen dat hij nu voor altijd in zijn licht mag wonen. 

Op maandag 18 mei hebben we in de R.K.kerk van 
Erica afscheid genomen van onze vader, groot- en 
overgrootvader. Aansluitend heeft zijn begrafenis 
plaats gevonden op de R.K.begraafplaats. 

Uw blijken van medeleven en belangstelling hebben 
ons goed gedaan. Voor de troost die wij hieruit 
kunnen putten zijn wij u oprecht dankbaar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


