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ONZE LIEVE VROUW 

VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND 

BID VOOR HEN 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS VOORTMAN 
weduwnaar van Johanna M aria Wasslnk 

Hij werd op 9 augustus 1882 te Henge lo (0) ge
boren, en gesterkt door de Sacramenten der zie
ken is hij op 17 maart 1976 te De lden overleden. 
Zijn lichaam hebben we op 22 maart te rusten 
gelegd op het r. k'. kerkhof te Hengelo, waar het 
afwacht de Dag der Opstanding in heerlijkhe id . 

Hij was 'n mens die zijn levensdagen niet in le
digheid heeft doorgebracht. Een man van harde 
arbeid, d ie samen met zijn vrouw al zijn krachten 
heeft ingezet voor zijn gezin. Moei l ijke en zware 
dagen hebben zij samen gekend, maar waar de 
man een ononderbroken toewijding vindt van zijn 
vrouw, waar de kinderen volgzaam, 1 iefderijk, be
hulpzaam en eensgezind zijn, daar is ook kracht 
om vee l te kunnen . Steeds zu llen zij in onze 
geest blijven voortleven: zijn groot Godsge loof , 
zijn bezielend voorbeeld, zijn opwekkende vader
lijke vermani ngen en zijn stoere werklust. 
Een bijna onb lusbare ijver voo r de zaak, tot hij 
bijna niet meer gaan kon, heeft zijn leven gevu ld. 
Tot op zijn hoge leeftijd leefde hij vol belang
stelling mee met de gang van zaken. 
Nu is hij van ons heengegaan . God heeft hem 
qeroepen om het loon in ontvangst te nemen dat 
hij êtoor zijn leven hier op aarde heeft verdiend. 
Want door zijn geloof en Godsvertrouwen was hij 
in staat om het leven te kunnen aanvaarden met 
al zijn zorgen en moei l ijkheden. 
Mijn dierbare kinderen, voora l Aloys en Ciska, 
niet genoeg kan ik jul li e bedanken voo r all e 
goede zorgen die ik van ju ll ie heb . ontvangen. 
Moge God jul l ie daarvoor be lonen. 
Vergeet mijn fouten en moge het goede, dat ik 
iullie heb voorgehouden en qebrekkig heb voor
ge leefd, rijke vruchten in jullie leven voortbren
gen . 


