
Gedenken we dankbaar in onze gebeden 
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Geertruida Johanna Vonk. 
Hij werd geboren te Epe (Duitsland) 
op 25 juni 1890. Gesterkt door de 
Sacramenten van de zieken stierf hij 
in "Oldenhove" te Losser op' 18 augus
tus 1983. Aansluitend aan z11n sterven 
hebben we hem in de Avondmis in 01-
denhove" herdacht. Ook in Glane .;;erd 
op 20 augustus in de Avondmis een 
gedachtenis voor hem gehouden. 
Na een Eucharistieviering in de pa
rochiekerk van St. Martinus te Losser, 
hebben we hem op zijn laatste gang 
op aarde begeleid naar het Katholiek 
kerkhof in Losser, vertrouwend op onze 
verrezen Heer. Dat was op 22 augus· 
tus 1983. 

Het leven van mensen is een geschenk, 
waarvoor wij dag bij dag dankbaar kun
n~.n zij n._ Hoeveel dankbaarheid zijn 
w11 da.n met verschuldigd voor een leven, 
dat zich maar over liefst 93 jaar uit
strekte. Bovendien, wat dankbaar moe
ten we zijn voor zulke goede ouders 
en grootouders, die hun hele leven heb· 
ben ingezet voor hun gezin. Wat heeft 
hij zich niet uitgesloofd door heel 

Twente heen om voor zijn gezin goed 
te kunnen zorgen. 
Verantwoordelijkheid heeft hem soms 
bezwaard. Hoe goed heeft zijn vrouw 
hem in alles opgevangen . 
Nu zijn zij in het Vaderhuis weer te 
samen. Gunnen we hun de rust die 
zij zichzelf weinig gunden. 
Familieleden, dank voor jullie trouwe 
zorgen, vooral in de laatste jaren, toen 
de beurten van bezoek zorgvuldig ver
deeld waren. Houdt het voorbeeld van 
moeder en mij voor ogen. Weest trouw 
aan het geloof, zodat we elkaar weer
zien in de vreugde van onze levende 
Heer. 
Heer Jezus, vergeef zijn menselijke 
fouten en neem hem op in uw Glorie. 

Voor. de blijk van medeleven en belang
stelling, betoond na het overlijden van 
onze lieve vader, groot- en overgroot
vader, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


