
"Houd Jezus in gedachten 
die uit de dood is opgestaan". 2 Tim. 2,8. 

In dankbare gedachtenis aan 

J ohannes Antonius \\ïllried Frerik'> 

Geboren te Denekamp op 16 febr. 1939. 
Overleden op 10 juni 1982. B<.'graven op 
het kerkhof van de Sl. Nicolaasparochie 

op 15 juni 1982. 

Het werk van die donderdag zat er voor 
Joop weer op. Met een kwinkslag nam 
hij afscheid van z'n werkmakkers en met 
'n lach kwam hij weer thuis bij zijn zus. 
Al méér dan 25 jaren had hij bij hetzelf
de bedrijf gewerkt en ook die donderdag 
had hij met ijver zijn arbeid gedaan. 
En toen kwam het plotselinge einde aan 
zijn bestaan, zijn aardse beslaan, want 
wij allemaal zijn mensen die gewoon op 
doortocht zijn naar een leven dat geen 
einde kent. Zo heeft Joop dan zijn levens
weg voltooid. Op zijn eigen stille manier, 
door licht en donker heen. 
Nu wij afscheid van hem nemen, slechts 
43 jaren oud, bidden wij met het volste 
vertrouwen het gebed van de Kerk mee: 
"Mogen Gods engelen U begeleiden naar 
het paradijs". Het is dáár, dat hij zijn 
definitieve "thuis" moge vinden bij God. 

Hij had die God gevonden in de vrije na
tuur vol bloemen en vogels; in de kinde
ren, waarvan hij zoveel hield en die in 
hem •n vriend hadden ontdekt; in zijn 
familie, waarvoor hij openstond in harte. 
lijkheid, bezorgdheid en medeleven. 
Het is een troost te weten dat hij voor 
velen veel heeft betekend door zijn hulp 
en zijn vriendschap. Denkend aan zijn 
instelling en mentaliteit van goed-zijn, 
van werklust en levensovertuiging voelen 
wij ons sterker om voort te leven. We 
weten dat we allemaal eens voor die gro
te "overstap" komen te staan, maar we 
geloven wel dat God ons altijd nabij is. 
Dierbare familieleden, dank voor jullie 
liefde en zorgen om mij. Ook mijn direc
tie en mede-arbeiders te Oldenzaal hebt 
dank voor de goede sfeer, waarin ik bij u 
met u mocht werken. 
Gedenk dan, Vader, hem die Gij uit deze 
wereld tot U hebt geroepen. Hij werd met 
Christus in 't doopsel herboren, laat hem 
nu ook met Christus verrijzen tot nieuw 
leven. (uit de liturgie v.d. overledenen). 

Hartelijk dank voor Uw medeleven bij 
het heengaan van onze broer. schoon. 
broer en oom. 

Familie Freriks. 
-- -J. Benneker - kosler - D· 


