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Fen vrome herinnering a •n 

HENDRIKUS JOHAN,...,ES OORTMA:'\ 
echtgenoot vJn 

JOANNA M.'\RIA ALBER rA BLOKHUIS 
Hij werd geboren re Lartrop 4 november 1918; geqerkr 
door her sacr<Jment der zieken overleed hij re Dene· 
kan1p 10 november r9n; op 14 november d.a.v. heb
ben \\Ij zijn ll:haam re ru~re gelegd in het parochie-

ke1khof ald<tar, waar het de Vt•rrijzcnis wacht. 

Toen wU onze dierbare echrQenoot en familielid, 
Hennie. begeleidden bij zijn laa1>1e gang naar de k~rk 
en af,cheid van hem gingen nemen bij het graf. heb
ben wij van harte gebeden ; .Mogen de engelen u 
begeleiden naar het paradijs; dat bij uw aankomsr 
daar dé martelaren u opnemen en brengen naar de 
heilige srad van het hemel~e Jeruzalem: en moogt ge 
daar do eeuwige rust geniNen In vrede'. 
Dat \\JS het laarsre war wij voor Hennie konden doen 
nu hij van onze aarde weg de ecuwi!]heid Is l11ge
qa3n. En omdat o ;er her yr3f heen en door de dood 
heen 01" leven berust in de handen van God, kun
nen "Ij mer ons gebed tol God de overledene ver
ye1ellcn op hun weg van aarde naar hemel, op de 
we11 van tUd naar eeuwigheid. 
Door on; geloof In God blijven wfl mei hem verb<>n
den en blijft hij bij ons horen. DJt moge ons ook 
101 troo,t lUn in de moeilijke, smJrtelijke uren e~ 
dagen die wil doormaken nu hl) ge:.torvt'n en van 
ons heengegaan is. Onopv;1llend ging hij zijn levens
wel], hij was nooit een man van veel woorden; m,wr 
nauwgezet en In diepe ernst vervulde hij Lijn raak, le
vend vanuit een eenvoudig maar diep geloof, trouw 
aan de kerk. Zo zai hij bij ons blUven voortleven. al 
1s er een pijnluke leegre >1evallen In ons huis en fJ
mlllckrin9 Vanuit ons geloot weten wij dat hil niet 
allten \ oorrleeft in onze herinnering, maar dar hu 
werkcl~k leeft b~ GoJ. in ons aller Vaderhuis. 

MUn geliefde vrouw en familie. ik ga jullie verlaten. 
Her 1s echter geen af>cheid voor altijd, \3••ult de 
hemel bl~f ik met JUiiie \l!rbonden. dalr zull~n Wt' 
elkaar eens weerzien. \Vecsr bedankt voor al ·1 qocdc 
dat ik van jullie mocht ondervinden, vooral t!Jdens 
myn ziekzijn. M~c de qoede God het jullie allen 
verqoeden. vooral gy. mijn geliefde echrqenote Ik 1al 
1ullie alt!Jd dankbaar blUven. En wij allen. die hem 
kenden en liefhadden. bidden: 

Heer, geef hem de eeuwige rust in vrede. 

Voor Uw belangstelling en medeleven bij 

de ziekte en het overl!jden van mijn be· 

minde echtgenoot, betuig ik U mun har

telijke dank 

J. M. A. OORTMAN
BLOKHUIS 
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