
Ter dankba re herinnering aan 

Franciscus Hendrikus Juurlink 
echtgenoot van 

Euphemia Adelheid Maria Belt. 

Franciscus Hendrikus Juurlink is 29 
september 1916 geboren te Slagharen 
en onverwacht overleden in het zieken· 
huis te Zwolle op 27 september 1978. 
Zijn lichaam hebben wij op zaterdag 
30 september op het R.K. kerkhof te 
Slagharen aan de aarde toevertrouwd, 
waar hij wacht op zijn glorievolle Ver-

rijzenis met de Heer. 

"Roept God een mens tot leven, wie 
weet waarom en hoe hij moet zich zelf 
prijsgeven, hij leeft ten dode toe". 
Onverwacht is papa ons ontvallen. 
Allen wisten wij, dat hij ongeneeslijk 
ziek was, maar toch het zo onver
wacht heengaan zonder afscheid te 
kunnen nemen heeft ons diep getrof· 
fen en wij geven hem met pijn uit onze 
handen. 
Maar naast deze pijn, dit verdriet moet 
toch de dankbaarheid overheersen 
voor de grote zorg en volle inzet voor 
zijn gezin en werk. Ruim 34 jaar lang 
heeft hij lief en leed met zijn gezin 
gedeeld en daardoor zal hij in onze 

herinnering bl ijven voortleven als echt· 
genoot en papa, die zijn beste krach· 
ten heeft gegeven. 
Hoe pijnlijk dit plotselinge heeengaan 
ook is, wij willen toch tastend hierin 
Gods wil proberen te aanvaarden in· 
dachtig het woord van de apostel Pau· 
lus: "Indien wij met Christus gestorven 
zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem 
zullen verrijzen". 
Graag hadden wij papa nog in ons 
midden gehouden. Zi1n leven, met na· 
me ook het zonder klagen aanvaar· 
den van zijn lijden, moge ons inspire· 
ren om in zijn geest het kruis te 
aanvaarden, erop vertrouwend, dat 
papa, die hier zo vol zorg en hartelijk· 
heid was, nu voor ons een voorspreker 
zal zijn bij de Heer. 
Goede God, moge hij zonder ophouden 
U onze namen in herinnering brengen, 
zoals Jezus Christus dit doet in eeuwig· 
heid. 
Lieve man, papa en opa, leef in Gods 
vrede! 

Wij danken u al len oprecht voor de 
vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
lieve man, papa en opa. 

FAMILIE JUURLINK. 


