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Ter dankbare herinnering aan 

Antonius H ermanus JQhannes Bonnes 

weduwnaar van 

Hermina Johanna Oude Weme 

Geboren te Hengelo (0) 6 mei 1892. Hij overleed 
plotseling op 13 oktober 1974 in de r .k. kerk te 
Ootmarsum, gesterkt door het H. O liesel. We heb
ben zijn lichaam begraven op het r .k. kerkhof te 
Ootmarsum op 16 o ktober in afwachting van de 

nieuwe Verrijzenismorgen. 

Geen langdurig ziekbed, geen lijden en toch goed 
voorbereid op een spoedig afscheid van ons allen, 
heeft aan dit zeer bewogen leven een einde ge
maakt. Wat een troost voor ons allen, dat God het 
zo heeft gewi ld, zijn trouwe dienaar te halen tij
dens een mooie kerkdienst, waar hij zich tevoren 
zo op had verheugd. Te sterven in een kerk, nog 
diep verzonken in het Rozenkransgebed, met om 
zijn vingers de Rozenkrans omstrengeld, juist in de
ze Mariamaand, moet toch wel een bijna tastbare 
bevrediging zijn, dat een kind van Maria nooit ver
loren gaat. De stilte van het gebed in deze kerk 
was hem zo dierbaar geworden . Hoe kon het ook 
anders. Een meer dan vijftig jarig gelukkig huwe
lijksleven, met en om zich heen het geluk van tien 
kinderen, moet voor hem een grote levensvervul
ling zijn geweest. De droefheid om zijn voor ons 
zo plotseling heengaan is groot, maar de zekerheid 
van zijn geluk is zo tastbaar groot, dat het voor 
ons allen een troost zal zijn. Wij zullen dan ook 
niet alleen bedroefd zijn om zijn heengaan, maar 
ook dankbaar voor zijn lange jaren welke hij bij 
ons was. G root is onze dankbaarheid voor alles wat 
hij voor moeder heeft gedaan, vooral tijdens haar 
langdurig ziekbed. Haar heengaan is voor hem een 
zeer groot verdriet geweest, maar zijn geluk is t hans 
des te groter. 

Goede va-jer en grootvader, wij zijn u dankbaar 
voor het vele goede, maar blijven bidden voor uw 
eeuwige gelukzaligheid. in de hemel weer verenigd 
met onze dierbare moeder. 

Lieve ki nderen, aangetrouwd en kleinkinderen : 
God heeft het z0 gewild. Graag had ik nog wat 
jaren bij jullie willen blijven. Menselijke waarden en 
begrippen zijn dikwijls zo betrekkelijk, maar thans 
za l ik voor u allen blijven bidden ï n de hoop, dat 
u dit in deze moeilijke uren tot troost moge zijn. 
Ook al mijne vrienden en kennisseh dank ik zeer 
van harte met mijne gebeden tot de Heer onze God. 

Voor Uw blijk van deelneming, dat wij van U 
mochten ontvangen bij het plotseling overlijden 
van onze dierbare vader, behuwdvader en opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

FAMILIE BONNES 

Ootmarsum, oktober 1974. 
Postelhoekweg 5 


