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Wil in uw gebed gedenken 

JOHANNES JUNINCK 

echtgenoot van 

JOHANNA MARIA NIJLAND 

Hij werd geboren te Dorsten (West-Duits
land) op 30 augustus 1904 en overleed in de 
vrede van Christus plotseling in het St.-Gerar
dus Majella Ziekenhuis te Hengelo(O.) op Wit
te Donderdag, 31 maart 1983. Hij werd be
graven op het parochiële kerkhof te Deur
ningen op 5 april 1983. 

Terwijl wij meenden te mogen hopen dat Va
der - voor zijn leeftijd en met zijn ziekte tame
lijk goed hersteld - nog vóór Pasen het zieken
huis zou kunnen verlaten, kwam plotseling de 
eigenlijk lang gevreesde aanval van de ziekte 
waaraan hij moest bezwijken. Zelf heeft hij 
een zeker voorgevoel gehad, dat hij niet meer 
bij Moeder, de kinderen en kleinkinderen zou 
terugkeren. 
Het verlaten van de vertrouwde buurt, van het 
huis waarin hij met Moeder ook het gouden 
huwelijksfeest had mogen vieren, het betrek-

ken van het nieuwe huis: het was hem zwaar 
gevallen. Hoe graag hadden wij hem gegund, 
dat hij met zijn kleinkinderen, van wie hij zo 
intens hield, leuke spelletjes had kunnen blij
ven doen, dat hij het werk op de boerderij. 
dat hij zo graag deed, had kunnen voortzetten 
en gezellig een kaartje leggen, waarin hij altijd 
zoveel plezier had gehad. 
Dankbaar voor alles wat hij in zijn werkzaam 
leven voor ons geweest is en gedaan heeft. be
velen wij hem nu in Gods barmhartigheid aan: 
dat de Heer hem moge opnemen in dat 
nieuwe huis van ons aller bestemming, het 
hemels Vaderhuis, de plaats van verkwikking, 
licht en vrede. 
Heer, toon uw barmhartigheid aan uw dienaar 
Johannes. Laat hem, die het mysterie van uw 
verrijzenis heeft beleden, de vreugde ontvang
en van het eeuwig geluk. Door Christus onze 
Heer.Amen. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa, danken wij u harte
lijk. 

J.M. Jüninck-Nijland, 
kinderen en kleinkinderen 


