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In dankbare herinnering aan 

MARTINUS ANTONIUS POSTMA 

echtge noot van 

Johanna Gee rtru ida Ch ristina Kloppe nbörg 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 12 september 1909 
en is, gesterkt door het Sacrament van de zieken, in 
he t zi ekenhuis te Enschede overleden op 10 augustus 
1979 . Op 15 augu stus hebben wij afscheid van hem 
genomen tijdens een Eucharistieviering in de Plechel
musbasiliek, waarna crematie te Usse lo. 
Na een kortstondige ziekte heeft de dood een eind 
gemaakt aan het leven van een goed mens. Goed acht 
en dert ig jaar heeft hij lief en leed met zijn vrouw 
gedeeld in een gelukkig huwelijk , waarui t zes kinde
ren geboren werden en een krans van kleinkinderen. 
Trouw heeft hij zich ingezetvoor zijn groot gezin en 
graag deed hij nog wat extra werk om zijn kinderen 
een betere toekomst mogelijk te maken. Hij mocht ze 
zi e n opgroeien, hun e igen levensweg zien gaa n, om 
zich dan wee r te verh eugen in zi jn tien kl e inkinderen 
van wi e hij z ie lsvee l hield . 
Bij dit al maakte hij zic h nog verdienstelijk voor de 
gemeenschap en zette hij zich jarenlang in voor de 
vakbond en Herwonnen Levenskracht, zeventien jaar 
lang als bestuurslid. 
Vanaf z ijn pens ioen wist hij nog meer dan voorheen 
te genieten van de kle ine d ingen van het leven, van 
zijn tuin met de planten en bloemen en niet te ver
geten van zijn dui ven als zijn grootste hobby . 
We hadden vader nog graag wat jaren in ons midden 
g e had e n daarom voel e n wij ons bedroefd om dit ver
lies . Maar bij dit alles zijn we God ook dankbaa r dat 
hem een langdurig en pijnlijk lijden gespaa rd is ge
bleven. 
Veie goede en dankbare herinneringen aan hem zul 
len we in ons hart blijven meedragen. 
God Vader in de heme l, neem hem op in Uw blij
vende vreugde en maak hem nieuw ! 

•.·. ï y 

Voor Uw belangste lling en me de leven onde rvon
den bij het overlijden van mijn goede man, onze 
zorgzame vader en opa zeggen wij U allen har
te lijk dank. 

J. G . Chr . Post ma-Kloppenbörg 
kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, aug. 1979 
Begoniastraat 32 


