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Ter Vrome Gedachtenis aan 

JOHANNES MARINUS ARENDSEN 
weduwnaar van Hermanna ten Bolcum 

Hij werd geboren 23 augustus 188'1' te Doe· 
tinchem. Hij stierf, na een langdurig, met 
geduld gedragen l ijden, voorz ien van do 
Sacramenten der Zieken, te Ootmarsum, 15 
december 1972. Wij legden hem ter ruste op 
het Katholieke kerkhof te G lanerbrug 19 
december d.a.v. in afwachting van de we
derkomst des Heren. 
leder begrijpt en voelt: Er moet in de sa
menleving gezag zijn. Wai!Jr geen gezag is, 
daar komt chaos, wanorde, onrust, onveilig
heid. 
Onze dierbare overledene, was geroepen 
het gezag te vertegenwoordigen en te hand· 
haven. HIJ voelde dit als zijn plicht en op
dracht, als zijn levenstaak. 
Waar hij het gezag uitoefende, was om hem 
heen rust, orde en veiligheid. Men had 
respect voor hem. Ml!lar deerenboven was 
hij mild en humaan in het uitoefenen van 
zijn taak. Ongetwijfeld, want h1j was een 
echt gelovig praeliserend christen, had hij 
dit geleerd van zijn Opperste Heer: Jesus 
Christus, Die streng was en onverbiddelijk 
tegenover het lcwai!Jd, maar mild tegenover 
de persoon. Onze dierbare dode trachtte al
tijd iedereen, die met hem te doen kreeg, 
te helpen met raad en daad en in zijn ver· 
dere leven te leiden op de goede weg. 

Velen zijn hem er dankbaar voor. Zijn kinde
ren en familie kunnen met dankbaarheid op 
zulk een leven terugzien. 
De bron van alle gezag, God de Heer, zal 
hem ongetwijfeld reeds beloond hebben. 
Verenigd met zijn dierbare vrouw en doch
ter, noopt hij u allen in het Eeuwige Vader
huis terug te zien. 

Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling welke we hebben 

ondervonden tijdens de ziekte en na het 

overlijden van onze geliefde vader, be

huwd- en grootvader, betuigen we u onze 

hartelijlee danlc 

Familie Arendsen 


