
In dierbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus van eenthem 
weduwnaar van 

MARIA HANSlEDE 

Hij werd geboren te Nordhorn 16 apr i I 1902. Hij over
leed in de Heer in het ziekenhuis te Oldenzaal op 
3 september 1981. Bij de eremalie Ie Usselo 8 sep
tember d.a .v. hebben wij zijn gestorven lichaam oan 

de aarde toevertrouwd. 

Het sterven van een mens betekent voor zijn aardse 
leven wel een ingrijpende verandering, moor het 
leven zéll wordt niet ongedaan gemookl; wont als 
ons aardse huis, ons lichaam, ineenstort, heeft God 
al een plaats bereid voor hen die Hem liefhebben, 
om daar te wonen voorgoed en eeuwig. Dit is één 
van de vele troostrijke en bemoedigende gedachten 
welke ons uit de liturgie van de Kerk worden aan
geboden bij het afscheid van een dierbare me demens. 
En dat alles gunnen wij onze ge liefde vader en me
demens zo van harte! Zijn heengaan van ons was vrij 
gauw, ook al tekende zich een naderend levenseinde 
aan in de laatste dagen hier. Maar zijn heengaan en 
sterven betekenen niet een verdwijnen in het niets. 
Wont allereerst in onze herinnering blijft hij voortle
ven als een wore mede-mens, omdat hij lééld e in hel 
kontakt en ontmoeting met de ander. Tallozen heeft 
hij vervoerd en geholpen op een deel van het aardse 
reizen . En toen zijn leeflijd hem beperkingen oplegde 
in deze, heeft hij jarenlang zijn geliefde vrouw in 
haar handicap verge:z:eld en verzorgd tot hel uiterste . 
Bij dit alles was hij steeds te vinden in onze mooie 
natuur; dat was voor hem het boek dat de Schepper 
Zelf geschreven heeft en waarvan hij zo kon genieten. 
Wij mogen naast onze droefheid om zijn heengaan 
toch óók blij zijn met de:z:e herinnering. En vervol
gens mogen wij ons gelroost en bemoedigd weten 
in het besef dal hij nu, mei moeder, thuis is bij God. 

Wij kunnen het ons niet voorstelten hoe dat allemaal 
is, maar uil de woorden van de Heer Zelf weten 
wij in geloof dat het een eeuwig feest is in een vol
maakt leven . 
Mijne geliefden: Ik ga jullie nu verlaten. Weest har
telijk bedankt voor a lle liefde en zorg die ik van 
jullie mocht ondervinden; God zal het niet onbeloond 
laten. Vanuil de hemel zal ik met moeder jullie vol
gen, tot wij eens weer samen zijn. Vaartwel en tot 
weder ziens. 

Heer geef hem de eeuwige rust in Uw Vrede. 

Voor Uw deelneming ondervonden na hel overlijden 

van onze beminde vader, schoonvader en opa betui

gen wij U onze oprechte dank . 

FAMILI E VAN BENTHEM 

Denekamp, september 1981. 

J. Benneker - koster - Denekamp 


