


In dankbare herinnering aan 

JOHANNES ALBERTUS TEN BOK 

Hij werd geboren 4 mei 1899 te Hel lendoorn. 
Voorzien van het Sacrament der Ziekenzalving 
overleed hij 11 maart 1988 in "Het Meulenbelt" 
te A lmelo. Op 15 maart 1988 hebben wij hem 
te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te 
Hellendoorn. 
Aan een lange levensweg die op het laatst 
een ware lijdensweg werd, Is een einde ge
komen; onze 'Ome Jan', zoals hij door het 
l~ven ging temidden van ons, heeft zijn eind
doel bereikt: Hij mag nu beleven dat het 
sterven dan wel het einde van aards leven 
inhoudt, maar tegelijk ook de blijde overgang 
is naar nieuw en eeuwig leven. Vanuit zijn 
levenshouding en bewogen overtuiging zou hij 
deze woorden nog gezegd kunnen hebben als 
vertolking van zijn diepste gedachten: "Dank 
U, Heer: Dat er mensen zijn, die verstaan dat 
mijn gang moeilijk is en dat mijn handen 
beven. Dat er mensen zijn, die begrijpen dat 
mijn gehoor verzwakt en die moeite doen om 
luid te spreken. Dat er mensen zijn, die weten 
dat ik niet zo goed zie en niet dadelijk alles 
begrijp. Dat er mensen zijn, die niet mopperen 
als ik iets laat vallen of omstoot op tafel. 
Dat er mensen zijn die mij toelachen en een 
praatje maken. Dat er mensen zijn, die niet 
zeggen: 'Nou heb je mij datzelfde verhaal al 

driemaal verteld'. Dat er mensen zijn, die 
kalm naar mij kunnen luisteren en daardoor 
de dagen van mijn jeugd laten oproepen. Dat 
er nog mensen zijn, die mij laten voelen dat 
ik nog bemind word en mij met eerbied be-
1-)andelen. Dat er nog mensen zijn, die mij in 
de avond van mijn leven het mij aangenaam 
en makkelijk make·n. Dank U wel, Heer". 
Voor mensen als 'Ome Jan' die onopvallend, 
bescheiden en eenvoudig door het leven gaan 
is het daarom zo belangrijk dat medemensen 
zich het levenslot van hen aantrekken; die 
zich afvragen: ,.Wat kan Ik voor je doen?" 
Onze liefde tot God kunnen wij het beste 
vertalen en vorm geven door onze daad
werkelijke liefde tot de medemens, vooral als 
deze hulpbeJ'loevend Is. Wij mogen blij zijn 
dat wij hem hebben gegeven en voor hem 
hebben gedaan wat wij konden. Wij mogen 
naast begrijpelijke droefheid om de leegte en 
het gemis ons óók verheugen over het nieuwe 
Leven dat hem ten deel is gevallen. Datgene 
waarin hij heilig heeft geloofd en naar toe 
heeft geleefd, is werkelijkheld geworden. 
Wij denken dankbaar terug aan wat hij voor 
ons betekende; wij zien vol vertrouwen uit 
naar wederziens in Gods eeuwigheid. 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
Oom Jan ten Bok betuigen wij u onze oprechte 
dank. 


