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We bewaren een fijne herinnering aan 

JOZEF NICOLAAS ARENDS 

de man van 

GEZINA JOHANNA BRAKE 

Hij werd 5 december 1922 in Losser geboren. 
Op 5 oktober 1983 is hij in het ziekenhuis 
in zijn woonplaats Oldenzaal gestorven na het 
ontvangen van het Sacrament der Zieken. We 
hebben hem daar op het kerkhof begraven na 
de Uitvaart in zijn parochiekerk van O.L. 
Vrouw Tenhemelopneming. 

Jozef leefde tevreden en gelukkig samen met 
zijn vrouw, met wie hij bijna 25 jaar getrouwd 
was. Naast vreugde kenden zij ook het ver
driet in hun leven, want het geluk van kinde
ren hebben zij niet gekend. Wel hebben zij vol 
liefde gezorgd voor zijn ouders, zolang als die 
leefden. Jozef werkte bij de spoorwegen en als 
zodanig heeft hij zich ingezet voor de veilig
heid van de reizigers. Omdat zijn hart een ge-

voelige tik kreeg moest hij zijn werk beëindi
gen. Toch had hij thuis genoeg om handen, 
want de grond daar vroeg zijn aandacht. Hij 
deed dat met veel plezier. want hij hield van 
de natuur. Hij was ook diepgelovig en trouw 
bezocht hij met zijn vrouw de kerk. Daar 
vond hij de kracht voor zijn leven en liefde. 
Want al was hij wat stil, toch had hij een 
warme belangstelling voor zijn medemensen. 
Het laatste half jaar van zijn leven werd hij ge
troffen door een dodelijke ziekte. Hij kon 
moeilijk afscheid nemen van het leven omdat 
hij zo bezorgd was voor zijn vrouw. 
Nu hij gestorven is, vertrouwen we dat hij bij 
de hemelse Vader de bekroning heeft gevon
den van zijn leven op deze aarde. 

Moge hij daar gelukkig zijn en rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven tijdens de ziekte en bij het overlijden van 
mijn dierbare man, zeg ik u hiermee mijn op
rechte dank. 

G.J . Arends - Brake 


