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Ter dankbare her•nnenng aan 

Johannes Vincentius Jongbloed 
echtgenoot van 

Hermina Jacoba lulerweert 

Hij werd geboren op 27 mei 1905 en is na een 
geduldig gedragen . ziekbed, gesterkt door de 
Sakramenten der Zoeken. overleden op 11 april 
1S86 te Hengelo ov. Op 15 ap1 Il d.o .v hebben 
we afscheid van hem genomen tijdens Een 
Eucharlatlevienng on de H. Hartkerk te Hengelo 
en een daarop aansluitende korte liturgische 

dienst In het crematorium te Usselo. 

Vader was een goed mens. een liefdevolle man 
en zorgzame vader en opa. Met grote toewijding 
en zorg leefde en werkte hij voor zijn gezin. 
zeer precies, altijd in de puntjes. Helaas kreeg 
hij al op betrekkelijk ionge eeftl)d rugklachten. 
Ool< enkele operaties vermochten daar geen 
echte verbetering in te brengen, zodat hij voor 
het werk werd afgekeurd Hij had er moeite mee 
dot te aanvaarden. Maar gaandeweg leerde hij 
daarmee te leven en kon hij weer genieten 
van de natuur en van zijn gellefde hengelsport. 
Over de pijn hoorde je hem nooit klagen. De 
laetste jaren evenwel namen de lichamelijke 
klachten toe en door zijn slechte gehoor kon 
hij Jn gezelschappen maar moel Ijk aan het 
gesprek deelnemen. Maar hij genoot nog a!bjd 

van de nabijheid ven zijn kinderen en klein· 
kinderen en vooral van zijn vrouw met wie hij 
53 iaar lang lief en leed heeft kunnen delen. 
In hun bijzijn •S hij uiteindelijk rustig ingeslopen, 
zoals met name zijn kleindochter dot heeft 
ervaren. 

Het was op een koele lentemorgen 
dat hij zijn laatste adem voor ons blies. 
Het was een zucht van genot en pijn 
en wij waren blij dat wij bij hem konden zijn 
Een zucht van verlichting. 
zijn laatste adem zijn laatste levenslicht 

Rust in vrede• 

van je Michelle. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens zijn ziekte 
en na zijn overlijden, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Hengelo ov, aprl 1966 
F Bolstraat 24 

H. J. Jongbloed· luierweert 
kinderen en kleinkinderen 


