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Dankbaar gedenken wij 

HERMANNUS JOHANNES KAPTEIN 

wedeuwnaar van 

ALEIDA MARGARETHA WEKKING 

Hij werd geboren in de Gem. Weerselo op 9 mei 1904. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij in de 
Gerardus Maiella Stichting in Denekamp overleden op 6 
november 1988. Biddend hebben wij afscheid van hem 
genomen in de St Ark>niuskerk in Oldenzaal op 9 
november en hem daarna te rusten gelegd op de 
begraafplaats aldaar. 

Zoals hij geleefd heeft, zo ts hij ook gest01Ven: dankbaar 
en tevreden met alles. Uit zijn levenshouding spreekt 
duidelijk dat hij een man was van diep geloof die wist 
waarheen zijn weg ging en die op die weg alles altijd wist 
te aanvaarden zoals het kwam. 
Hij had een grote verering voor Maria, wier bedevaart
oord Kevelaer hij samen met zijn vrouw ontelbare keren 
bezocht om de vreugden en de zorgen van het leven met 
Maria te delen. 

Als kinderen en kleinkinderen zullen we hem altijd blijven 
herinneren als een fantastische vader en opa die leefde 
met zorg en aandacht voor ZJjn gezin en familie Op hem 
ruste een zware taak want zo'n dertig jaar heeft hij 
moeder, die ziekelijk was, verzorgd. 
Ook buiten zijn gezin st>nd hij voor iedereen klaar 
waardoor hij bij zeer velen bekend was .. Zoveel als hij 
deed voor een ander, zo weinig verwachtte hij terug voor 
zichzelf. Hij was een man die het woord vrede hoog in het 
vaandel had staan en met wie je geen ruzie kon krijgen. 
Met hele mooie herinneringen nemen wij nu afscheid van 
hem en we doen dat met een gedeelte van een heel oud 
gebed dat hem dierbaar was en dat hij altijd bad: 

''){ur Juus Cfi.ri.stus, Zoon U2ll át 'llaát.r, 
uruf 'Uw <just (lfltr áue aanft opáat 
alk 1111.11Stn 6ewaanf trWfJtn 6lijtJC1 

1.tfitn rampm, oorfoa m verworáintJ. 
Laat ik 'Jlrouwt van alk vof.f.Jrm, 
'Dit Afaria is, 

on.u voorsp~ttr zijn·. 

De familie Kaptein dankt U allen voor het medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare 
vader en opa 

Oldenzaal, november 1988 


