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Gedenk in uw gebed en bewaar 

in uw herinnering 

JAN DERKSEN 
sinds 11 maart 1979 weduwnaar van 

Margaretha Johanna Pllage. 

HiJ werd geboren te Denekamp 6 mei 
1916 en overleed onverwc~chts in het 
StadsmatenzieKenhUis te Enscneoe op 
Goeoe Vrijdag, 13 apnl 1990. 
Na de Eucharistiev1enng 1n oe St. Ni· 
cola.oskerk te Denekamp, heoben we 
op 18 april hem biddend u1t handen 
gegeven tn het crematorium "Ensche. 
de" te Usselo. 

Een goede en blije vader en opa is van 
ons neengegaan. H1j was bekend in 
het dorp en hield van deze gemeen
schap, getuige zijn vaak gehoorde ge. 
zegde; ,.als ik de kerktoren ntet meer 
zie ..•. ". De familieband was hem 
dierbaar en waar hij helpen kon stond 
hij klaar. 
H ij was een echt natuurmens met eeQ 
grote liefde voor vogels. Ook h1elo nif 
Zielsveel van vissen en was hij een 

sportief biljarter en een trouw suppor
ter van DOS '19. Overal kwam je hem 
tegen op z1 n brommer. 
Nu IS er een e1nd gekomen aan dit ar· 
be1o zaam leven. De dood zal hem niet 
overvallen ZIJn. Hij kende haar, want 
heel zijn leven heelt hij onze over le. 
denen ungearagen naar hun laatste 
rustplaats. Nu we hem uitgeleide gaan 
doen kunnen we alleen maar dankoaar 
zin. 
Jezus, a te de weg, de waarheld en het 
leven is, neelt hiJ geo1eno. HiJ prooeer. 
de ieeereen het Zijne te geven en als 
htj iemano tekort n eelt gedaan is hem 
dat van harte vergeven. W1j bidden 
hem de vreugae van Pasen toe en ver. 
trouwen hem toe aan Goas barmhar· 
ug neio. 
Moge Jan DP.rksen opstaan tot een 
n1euw en ortvergankelrj~< leven. 
Vaoer, rust in vrede. 

Voor de blijken van medeleven die U 
hebt betoond na het overlijden van onze 
zorgzame vader, schoonvade r en opa, 
betuigen wij U onze oprecrtte dank, 
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