


In dankbare herinnering aan t 
WILHELMUS PETRUS THEODORUS POLMAN 

echtgenoot van Jozina Johanna Tap . 

Hij werd geboren 2 maart 1924 Huissen. 
Hij overleed op 27 aug. 1985 en we hebben 
afscheid van hem genomen 31 aug . 1985. 

Vader is de tijd niet meer gegund om rus
tig een aantal jaren samen met moeder 
van het leven te genieten . Véél te jong is 
hij op 61 -jarige leeftijd van ons heenge
gaan . Ondanks dit vrij korte leven besef
fen wij dat hij zich voortdurend ingezet 
heeft voor de mensen naast hem. Zijn ge'. 
zin en de tuinderij hebben altijd een cen
trale rol in zijn leven gespeeld . In Teuge 
heeft hij samen met zijn broer Piet 25 jaar 
lang hard gewerkt om z'n gezin te onder
houden en een bedrijf op te bouwen . 
Altijd heeft hij daar met plezier geleefd en 
was geregeld in de buurt te vinden voor 
een praatje of om iemand te helpen. Toen 
hij in 1981 getroffen werd door een lichte 
beroerte en het zelfstandig leiden van het 
bedrijf te veel Werd, heeft hij weer geko
zen voor het gezinsbelang boven zijn eigen 
wensen. Met zijn beide zonen verhuisde 
hij naar Erica om hen de gelegenheid te 
geven hier een bedrijf op te bouwen . Drie 
jaar heeft hij zijn woning gedeeld met zijn 
zonen en schoondochters om zo de eerste 
moeilijke jaren op te vangen. Nu alle plan
nen gerealiseerd waren en hij weer een 

eigen thuis had samen met moeder trof 
hem een afschuwelijke ziekte. Vader heeft 
zijn geloof niet zo uitgedragen, maar wel 
liet hij zijn leven leiden door God. Zijn 
stelling was dat er geoordeeld werd over 
de manier waarop je als mens leeft . Voor 
iedereen maakte hij tijd en voor een mens 
in nood had hij altijd een helpende hand . 
Door zijn rotsvast vertrouwen op God, kon 
hij ook deze laatste tegenvaller moedig 
aanvaarden . Samen met moeder heeft hij 
in de laatste maanden nog zoveel mogelijk 
geprofiteerd van hetgeen het leven hem 
nog bieden kon. Door zijn berusting en te
vredenheid was hij een rustpunt voor ons 
allen. 

Almachtige God, wij danken U voor deze 
trouwe echtgenoot, deze zorgende vader 
en schoonvader. Hij heeft ons de weg ge
wezen door zijn werken en zorgen . Geef 
hem Uw licht, Uw vrede en schenk ons de 
kracht op de weg van 't leven verder te 
gaan in trouw en liefde aan elkaar en aan 
U tot op Uw dag. Want wij leven niet voor 
ons zelf, sterven niet voor ons zelf. Wij 
leven en sterven voor God onze Heer. 

Voor de vele blijken van medeleven be
toond tijdens zijn ziekte en nu na het over
lijden van mijn man, onze vader en 
schoonvader, zeggen we oprecht hartelijk 
dank. 

FAM . POLMAN 


