
In liefde en dankbaarheid blijven wij 
verbonden met 

HENRICUS ALBERTUS OUDE MAATMAN 

weduwnaar van 

MARIA JOHANNA SCHREUR 

Hij werd geboren te Weerselo I januari 
1879. Na een lang leven en een gelukkige, 
zorgenloze oude dag, is hij uit ons midden 
weggenomen in de vroege morgen van 

13 maart 1969. 

In dankb~arheid hebben wij bij zijn Uit
vaart de Eucharistie gevierd ter gedachte
nis aan Christus' dood en opstanding en 
in het geloof. dat wij de Heer hierin 

zullen volgen. 

Wij hebben vader bij moeder ter ruste ge
legd op het r.k. kerkhof van Oldenzaal. 

Een diep gelovige man, een tevreden en 
dankbare mens. Zo staat .de oude mees
ter· voor ons. 

Eenvoud. verstandig inzicht. liefdevolle 
belangstelling voor de evenmens, kenmerk
ten zijn karakter. 

Hij leefde gelukkig met zijn vrouw en 
kinderen en na haar dood met zijn drie 
dochters, die hem met alle zorg omringden. 

In de jaren van zijn kracht was hij de 
meester van Lemselo hij bleef daarna voor 
velen de verstandige raadgever en wie 

- tot in zijn hoge ouderdom toe - met 
hem in aanraking kwam, ging als een be
ter mens van hem weg. 

Hij genoot van het intieme feest temid· 
den van zijn dierbaren bij zijn 90ste ver
jaardag en tot op de avond voor zijn dood 
leefde hij met allen mee. 

Blij was hij met het leven. maar wilde 
ook graag bij moeder zijn. 

Vol zorg voor zijn kinderen besprak hij 
de plannen voor een nieuw huis; maar hij 
zal zich beter thuis voelen in het huis van 
zijn Vader, waar hij zijn plaats en zijn 
vreugde reeds gevonden zal hebben. 

Kinderen. Dank. heel veel dank voor uw 
goedheid en liefde, waarmee gij mij altijd 
tot de laatste dag omringd hebt. 

Wanneer Uw licht mij voorgaat 
[in de nacht. 

wanneer ik hoor. dat U mij 
[thuis verwacht, 

dan weet ik. Heer, dat U mijn 
[zwakheid ziet. 

Dan zeg ik dank, want U verlaat 
[mij niet. 




