
In dankbaarheid gedenken wij, 
hoe in ons midden heeft geleefd 

JOSEPH WILLEM OORTl\IAN 

Hij werd geboren in Lattrop (gem. De
nekamp) op 6 maart 1920 en overleed, 
voorzien van het Sacrament van de zie
ken, op 10 april 1982 in het ziekenhuis 
"de Stadsmaten" te Enschede. Bij zijn 
Uitvaart op 14 april d.a.v. in zijn paro
chiekerk te Latttrop hebben wij de Eu
charistie gevierd, in het geloof dat ieder 
mens Christus mag volgen in zijn verrij
zenis. Daarna hebben wij zijn lichaam 

te rusten gelegd op het R.K. kerkhof 
te Lattrop. 

Met veel dankbaarheid denken wij terug 
aan onze goede broer en oom. Wij dan
ken God, de Heer van leven en dood, 
voor deze getrouwe mens, die we zolang 
in ons midden mochten hebben. Hij was 
geen mens van uiterlijk vertoon. Ook 
stond hlJ voor iedereen klaar, leefde mee 
met alles wat er om hem heen gebeurde. 
Toen zijn broer jaren geleden stierf en 
zijn zaak toch voortgezet moest worden, 
liet hij zijn eigen baan in de steek om 
het werk van zijn broer in de zaak over 
te nemen. Er was een hechte band tus-

sen hem en zijn familie. Veel te vroeg 
moest hij opgenomen worden in het zie
kenhuis. Terwijl de christenen over heel 
de wereld op de avond van het Paasfeest 
de verrijzenis van Christus vierden, gaf 
hij zijn leven terug aan zijn Schepper, 
om het eeuwige Pasen van de Heer te 
vieren in het Huis van zijn Vader. 
Wij danken je voor je voorbeeld van toe
wijding, harde arbeid en zorgvolle liefde 
voor ons allen en voor je goedheid en 
eerlijke levensovertuiging. 
Mogen onze gebeden hem blijvend ver. 
gezellen. 

Voor Uw belangstelling en medeleven 
betoond tijdens de ziekte en na het over. 
lijden van onze broer en oom, danken wij 
U hartelijk. 

wed. J. Oortman-Wermelink 
Familie Oortman 

Lattrop, april 1982. 


