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.Il 09fM h«>ben ons tot het /Nt5t gezocht 
Rust nu maar vrt. 

t 
In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Franciscus Maseland 

echtgenoot van 

Hendrika Geziena Hagemeijer 

Hij werd geboren 6 februari 1921 in De Lutte. 
Na gesterkt te z1in door de H. Sacramenten der 
Zieken, overleed hij 15 september 1994 thuis. 
Op 19 september hebben wij hem begraven op 
het R.K. Kerkhof in De Lutte. 

Johan Maseland of zoals de buurt hem kende 
Litshof'Johan, was een man van de natuur. 
De Fleederhoek, waar hij geboren werd en op
groeide was hem dierbaar. In de jaren dat de 
melk nog in bussen naar de fabriek werd ge
bracht, trotseerde hij weer en wind, om met zijn 
paard en later met de traktor, melk te rijden, 
waarbij hij veel vrienden en koffiehuisjes aan
deed. 

:-iij had veel bewondering voor dieren. De handel 
in pony's en paarden was zijn hobby. Zo was hij 
een bekende op veel markten. Hij heeft in zijn Ie-

ven veel zorgen gekend, al loet hij dat niet zo blij
ken. 

In financieel opzicht was hij nogal bezorgd en 
besteedde niet eerder dan dat hij zeker wist dat 
hij de ander het zijne kon geven. 

Wie zaait zal oogsten, was toch wel zijn gedach
te toen hij in de meimaand nog het land bewerk
te om te kunnen zaaien en poten, doch het 
oogsten mocht hij niet meer meemaken. 

Toen zijn ongeneeslijke ziekte bekend werd, 
ging het snel bergafwaarts. Even kwam er een 
stilstand, hij sterkte zelfs wat aan. 
Maar toch kwam er daarna nog vrij plotseling 
een einde aan zijn leven. 

Wij zijn bedroefd dat wij nu al afscheid moeten 
nemen. Tegelijk troost het ons dat hij niet langer 
heeft hoeven lijden, dat hij thuis kon worden ver
zorgd en dat hij daar afscheid mocht nemen op 
de plek die hem zo lief was. 

Voor uw belangstelling en medeleven, die wij 
van U mochten ondervinden tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn man, onze vader en 
opa danken wij U hartelijk. 

R. Maseland-Hagemeijer 
Kinderen en 

September 1994 kleinkinderen. 
Oude Lutterkerkweg 2, 
7587 PN De Lutte. 


