
Gedenll in uw gebeden 

Gerhardus Johannes Koenders 
tc~tgenoot ••n M•ria Hermina fJscher 

Hij werd ç.cboren In Aalten o;> 29 oktober 1 Q29· 
G11terlc1 door de S•lnamenten der zieken, stiert 
hij op 23 eugustut 197 3. Na een Eucharistievle· 
ring 1'1 d• parochiekerk van St. Martinus heb· 
ben z.IJn famlll1leden zijn lichaam ter ruste gelegd 
op het Kntholl•k kerkhof In Losser, gelovig uitziend 
neer de vtrvull1nq van Chrl$h..1s' woord over op" 
s tnndlnq on eeuwig la ... en. Hèt WdS toen 27 aug.1973 

Ond•n~s etn s1e;>tnd• kwaal, heeit da l le•r v•n 
hot leven hem nog onverwacht to! Zich geroe~t" 
Wat h.adden wij hem nog gr~.ag In ons mldden çit" 

houden: een goed• man én vader. Nog zo Jon; 
,,noest hlJ afse:h1J:I """ ons ne.,,en Gt1uk1c:lg Is het 
geen •be.held voorgoed Want or.z.e Heer heelt 
9eregd. Wie gelooft In Mij, zal leven. ook al 11 hij 
g.stoh'en En ieder. die leeft er. geloofl lri MIJ, 
zal niet sterven In eeuwigheid. 

o.uom mogen wfj niet op deielfde m•.nler b•· 
dro•fd :ujn ats de endaren, die zondtH hoop ZiJn 

In het c;ae1ocl weten WIJ. dat de Heer Jezus Juist 
d1erom voor ons de dood Is fn~egaan, omdat 
HiJ die dcod wilde overwinnen. Zo kon Hij J:•Q· 
gtn: Ik g• U voor n~ar het Vaderhuis . Dear Il 
plaats voor 'tlll•l'l. 

Kinderen, hou.:lt het voorbeeld "an moecJor en mij 
in j• ged1c:ht•n. Verllost de moed niet . Houdt j• 
9•!oof In er• en l• oog gericht op een blijde toe• 
komst. Dink a.1n •llen, die mij In mijn ziekte l-l•b· 
ben l-1jgest•an. En tot wéerziens In f,et huls won 
de Vod••· 
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. 

Druk; de Lange. Losser 

Voor uw blijk:on van deelneming na het over 
lijden van mijn have ma.n en oriie zorgzam~ 
vader en de laatst~ eer aan hem bewezen, 

zijn wij u teer dankbaar 
M. H. Koenders -Fischer 
jan, Brigi11e, Lidy 


