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.. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven. 
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreug
de. Een mens gaat zijn weg en zaait onder 
tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven" . 

(Uit: Psalm 126) 

Op 24 november 1984 is in het St. Geer
truiden Ziekenhuis te Deventer overleden 

HERMAN WOERTMAN 

weduwnaar van Anna Nijkrake 
eerder van Dine Rietman 

Hij werd geboren te Heeten op 24 mei 
1905 en is aldaar begraven op 28 novem
ber 1984. 

Onze papa en opa is er nu niet meer. Zijn 
overlijden zo kort na het begin van een ernsti
ge ziekte heeft ons allemaal diep getroffen. Zo 
graag hadden wij hem nog een aantal jaren 
bij ons gehouden. Hij was er zelf ook zo op 
gesteld om zijn kinderen en kleinkinderen om 
zich heen te hebben. 

Het alleen zijn was voor papa heel moeilijk, 
daar leed hij zichtbaar onder. Liever ging hij 
op pad. Hij was altijd graag onderweg om te 
genieten van de dingen die hij zag en de 
mensen die hij tegen kwam. Hij kende overal 
de weg zoals hij ook heel veel mensen uit de 
streek kende. Steeds ging zijn hand even om
hoog om een bekende te groeten. 
De laatste jaren was het aan papa duidelijk te 
zien dat het leven erg aan hem geknaagd 
had. Groot verdriet heeft hij gekend, vooral 
toen de liefste mensen uit zijn leven hem en 
ons ontvielen. Wat was papa dan soms alleen 
en wat waren zijn zorgen groot! 
Maar een groot vertrouwen en geloof en de 
hartelijkheid van familie, vrienden en beken
den deden hem steeds weer opleven. 
Papa was er ook heel gelukkig mee dat zijn 
kinderen hem om de beurt in het weekend 
kwamen verzorgen en gezelschap houden. Hij 
leefde daar steeds heel sterk naar toe. 
Papa is nu in het weekend gestorven. We wa
ren er allemaal bij en we weten zeker dat hij 
dat fi jn vond. Daarom mogen we nu zeggen: 
Papa, opa, bedankt voor alles, het is heel 
goed geweest. 

DANKBETUIGING. 
Hiermede betuigen wij u onze hartelijke dank 
voor uw blijken van medeleven na het overlij
den van onze lieve en zorgzame vader en 
opa. 

Kinderen en kleinkinderen. 




