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weduwnaar van 

JACOBA JOSEPHINA GEEALIGS 

eerder ven 

GEZINA JOHANNA REININK 

HIJ werd geboren te Ootmarsum op 30 december 
1906 en overleed plol$ellng. nog gesterkt door 
het Secrement van de Ziekenzelvong. te Deur
nongen op 30 Januari 1979. Hoj werd begraven op 

het parochiële kerkhof te Deurnlngen 
op 3 februari 1979. 

Wat wij in de Handelingen ven de Apostelen 
lezen over Saulus, mogen w!J toepassen op 
deze diepgelovige man. ... • zie hij os in ge-
bed ." (Hand. 9, 11). 

Want noet alleen nam hij, Intens boddcnd. deel 
aan de voering van de H. Eucharostre, maar ook 
on huls, ook onder het werk bed hij en liet de 
kralen ven de rozenkrans door zijn vongers glij· 
den. En wij denken aan het woord van de Heer: 
..... els gij bidt. ga dan In uw binnenkamer, 
sluit de deur achter u en bid tot uw Vader die 
1n het verborgene is en uw Vader doe on het 
verborgene ziet, zal het u vergelden · (Mt. 6, 6) 

In het bidden had hoj troost gevonden toen hoj 
ZoJn eerste echtgenote. de moeder van z~n c•oe 

jonge kinderen, moest verliezen; en opnieuw 
toen hoj ook zijn tweede vrouw ten grave moest 
dragen. 

Ja, h•J heeft de beproevingen van het aardse 
leven wèl gekend 

Zijn kinderen en zijn kleinkinderen waren de 
vreugde van zijn oude dag. Dankbaar was hU 
voor de liefde en zorg waarmee hij door hen 
werd omringd. 
Nu willen wij on het geloof waarmee hiJ ons 
tot voorbeeld os geweest. voor hem bidden: 

Bermhartoga God. herinner u zijn geloof, :ziJn 
hoop en zoJn ltefde leod hem het eeuwig 
vaderland binnen en maak hem voor altijd 
qelukkig. Door Jezus Christus onze Heer 
1\men. 

Voor uw deelneming betuigd na het plotseling 

overlijden van onze Vader en Opa betul~en 

wij u onze hartelijke denk. 
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