
Een vrome nagedachtenis aan 

JOHANNES HENDRIKUS EPPINK 
echtgenoot van 

Johanna Gezina Berning 

Hij werd geboren te Denekamp 22 maan 1894 Ter· 
wijl over zijn sten-end lichaam de genade der zieken· 
zalving neerdaalde, overleed hij op n september 1971 
!e Denekamp. 17 september d.a.v. hebben wij z1jn 
Ifchaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar, 

waar het de blijde Verrijlenis wacht . 

• Mogen de engelen u geleiden naar het Paradijs. 
dat b!J uw aankomst de marrelaren u opnemen en 
brengen naar de heilige stad van het hemelse Jeru· 
zalem. En moogt ge daar de eeuwige rust genieten 
in vrede.· 

Zo hebb~n we gebeden b!J de Uitvaan van onze 
geliefde man en vader, toen w[j afscheid van hem 
moesten nemen, 

Zijn heengaan van ons was plotseling en geheel 
onverwachts. maar de Heer heeft lijn dienaar niet 
onvoorbereid ontmoet. HU leefde ló. dat hij elk mo
ment klaar was om over te gaan naar het nieuwe 
leven bij God. Vanuit een eenvoudig maar diep ge
loof was hij een voorbeeld voor zijn kinderen, die In 
hem een fijne vader hadden. Samen met zijn vrouw 
bouwde h!J een degelijk gezin op en werkte !Jverig 
tot In zijn laatste levensdagen. 

WU. lijn vrouw en kinderen, zullen hem m1ssen: 
maar naHSt her verdriet om zijn heengaan mogen wil 
ons getroost gevoelen nu wij weten dat h!l In God 
gelukklq Is, waar geen p[jnen en benauwdheden meer 
bestaan. En w!J mogen ook de herinnering bewaren 
aan een lieve man en een zorgzame vader. Wij zijn 
God dankbaar voor het vele goede dar HU ons door 
hem gegeven heef!. 

Mijn lieve vrouw en kinderen, ik ga /'uliie verlaten, 
Leeft steeds zó dat w!J elkaar eens zu len terugzien, 
bewaart de onderl inge liefde en zorg goed voor moe
der. Dat is m~n laatste boodschap aan jullie allen d1e 

Ik heb liefgehad. En weest bedankt voor de liefde 
die ik van jull ie terug mocht ontvangen. 

Wij allen die hem kenden en liefhadden bidden : 
Kom. Heer Jelus, kom. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het overiUden 
van onze beminde echtgenoot, vader. behuwdvader 
en opa, leggen wU u onze 

hanel!jke dank. 

Denekamp, september 19il. 
Mekkelhorsterstraat 46 

Familie Eppink 

J. Benneker, - Koster - Denfkamp. 


