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NadatlgnazJO siClds 15 december 2006 sleeds meer las! kreeg vao 
ZljO hartproblemen, 1S hij op 9 februan 2007 opgenomen 1n het 
z1ekenhu1S. Op 12 februan kregen we het moe11ijke bericht dat er 
niets meer gedaan kon worden. Na dag en nacht bij hem te ziJn, 
trad er een lichte verbetenog op. We bestoten op 16 februari om 
naar huis te gaan. Dat was zijn grote wens! Wij hebben 3 intensleve 
weken met elkaar mogen doorbrengen. Een geschenk van God! 
Zaterdag 10 maart 2007 om 8.15 uur, sprak ik hem lieve woorden 
toe en gaf 1k hem op dat moment u~ miJn handen'" de armen van 
Jezus Na veel lijden, heeft hij ZIJn rust gevonden. 

lgnaz10kwam 111 de tweedeweek vao juna1962naa-Nedef1and als 
gastarbeider Het grootste deel vao z.•n leven bracht h1j door m 
Nedetland. ver ~~<eg vao Zijn famdl6 lgnazJO was een mande 
trouw, alletaren de familie opzocht. Hij was ooafschedbaar vao 
ZIJn echtgenote Rosana Werkelijk alles deden ze samen' Toen 
Rosana op 28 oktober 2002 overleed. was de klap dao ook enorm. 
Samen hebben ze een sober bestaan gehad en hebben alles gegeven 
om hun enige zoon de allerbeste toekomst te geven. 
Alle kinderen die met hem m aanraking kwamen, voelden in hem 
een echie opa H1j was gek met kinderen' 
Reeds als kle1n kind heeft hij hard moelen werken op het platteland. 
Zijn geliefde bomen en planten leven voort in ons n1euwe huis 
ZiJn tu1n was ZIJn leven en gaf hem enorme kracht 

Vele jaren hebben we op het Mekketholt gewoond. De Mariakerk 
1S voor ons een vertrouwde plaats Moge hij nu rusten '" vrede 

De HERE IS mijn herder, 
Hij daalde vao de hemel neer, 

heeft fTIIJ 1n v1n amnen genomen, 
nu ben ik 10 het huis van de Heer' 

De HERE ,s m1n riCht. 
Hij neemt m11 mee aan Z11n Vaderhand 

rust en vrede hoef 1k n1et meer te zoeken 
Hij bracht miJ naar een ve11ig land 

De HERE is mijn heil, 
vertost van onvolkomenheld 

van pijn en verdnet. 
God geeft mij een onbegrensd geluk 

1n onbegrensde tijd. 
vergeet m11 n1et 

Wij zijn iedereen dankbaar die in deze verdriebge 
dagen met ons mee heeft geleefd. 

Clistoforo en Maria Castroean111 


