


We bewaren een fijne herinnering aan 

HERMANNUS JOHANNES TIMMERS 
de goede man van 

Maria Masselink. 

Hij werd 12 juni 1899 in Tubbergen ge
boren. Op 25 januari 1979 stierf hij plotse
ling in zijn woonplaats Oldenzaal. Daar 
hebben we hem van uit de Mariakerk op 
het kerkhof begraven. 

Hij was een man die volop leefde en 
meende dat hij nooit oud werd. Altijd was 
hij in de weer. Toen hij nog in de zaak 
zat, sloofde hij zich uit van de vroege mor
gen tot de late avond; hij deed dit niet 
alleen voor zijn vrouw en kinde.ren , maar 
ook voor zijn klanten. 
Bij hen deed hij veel mensenkennis op. 
Op latere leeftijd bracht hij nog wat kolen 
rond uit liefhebberij , maar je kon hem ook 
vaak in de tuin zien , waar hij aardappelen 
en groente verbouwde. Eenvoud en te
vredenheid tekenen hem, en hij was al 
gelukkig met een kleinigheid. Hij bleef be
langstelling hebben voor wat er in de we
reld gebeurde, volgde t rouw de nieuws
dienst op de televisie en praatte graag met 
de mensen. 
Rui m 48 jaar was hij gelukkig getrouwd 
met zijn vrouw. Samen met haar heeft hij 
het verdriet moeten verwerken van de dood 

van een zoon. Misschien was daarom de 
liefde voor zijn kinderen en kleinkinderen 
wel zo groot. 
Hij is plotseling gestorven. Hij heeft altijd 
gebeden dat hem een lang lijden be
spaard zou blijven . Zijn gebed is verhoord . 
'God, wij vragen U dat hij bij U de ver
vulling mag hebben gevonden van zijn 
grote geloof, zijn vaste vertrouwen en zijn 
warme liefde. 
Moge hij rusten in Uw vrede'. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden ,bij het zo plotseling overlijden 
van mijn dierbare man, onze lieve papa 
en opa, zeggen wij U hartelijk dank. 
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