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Ter dankbare herinnering aan 

MARINUS RIETMAN 

echtgenoot van 
Lenie Olde Meijerink 

Op 15 november 1928 werd hij geboren; 
17 juli 1990 is hij overleden. 

Hoe wreed de dood kan zijn weten we 
nu. Volgens menselijke maatstaven ging 
hij veel te vroeg van ons heen. Overden
kend wat hij voor ons betekende krijgen 
we steeds grotere bewondering voor 
hem. Al vroeg moest hij zijn vader mis
sen; vele jaren heeft hij met zijn moeder 
doorgebracht en samen met Lenie en 
zijn gezin heeft hij haar tot in zeer hoge 
ouderdom een veilig thuis gegeven. Hij 
was een man van weinig woorden; be
scheiden en eenvoudig ging hij zijn 
gang. Ledigheid kende hij niet; zijn 
eigen huis, en de huizen van zijn kinde
ren heeft hij met grote zorg een waardig 
aanschijn gegeven. Zijn liefde voor vo
gels en bloemen zal altijd in ons levend 
blijven. Hoeveel hij van ons hield en wij 
van hem hebben we heel zuiver gevoeld 
vooral in de korte tijd van zijn ziek zijn. 

Met dank en pijn in ons hart geven we 
hem uit handen. Zijn geloof in de ver
rezen Heer en zijn verering voor de 
H. Gerardus kan ons houvast bieden 
voor de toekomst. 

Heer God, 
door mijn man en onze vader en opa 
hebt u ons leven en liefde gegeven. 
Alles in en rond ons huis draagt het 
werk van zijn handen. Geef hem een 
plaats in Uw vaderhuis, opdat hij in 
vrede mag zijn en delen mag in uw 
eeuwig licht. Laat een beetje van dat 
licht neerdalen in ons huis opdat wij 
ervaren dat pa ons in U nabij blijft. 

Voor uw meeleven, aanwezigheid bij de 
uitvaart en meegaan op de laatste gang 
die wij met Marinus en pa maken dan
ken wij u oprecht. 
Neem dit plaatje mee als herinnering 
aan hem en als teken van onze dank. 
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