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Hij werd 1 okt. 1907 te Weerselo 9eboren. 
Na 't sacrament dor Zieken te hebben ont
vangen is hij 19 maart 1770 overleden te 
Deurnin11•n. Wij hebben hem op 23 maart 
d.a.v. te ruste 9ele11d op het r. k. kerkhof 

te Deurningen. 
Geheel onverwacht is vader op het feest 
van St. Joief van ons heen9e11un. Met de 
dood voor 011en was hij een man die ieder
een Hn warm hart toedroeg. leder die 
hem kende kan zeggen dat hij een man is 
geweest die, ondanks de ziekte van de 
laatste )aren, blij an opgeruimd door het 
leven 91n9. Samen met vrouw en kinderen 
wist hij Hn leven op te bouwen dat ieder
een respect afdwong. 
Nu is hij heengegaan, menselijk c;iesproken 
nog veel te vroe9 . De dood " een onbe-
9rijpelijk iets zeker wanneer het iemand 
aan9aot die nog zoveel kon betekenen voor 
zijn 9nin. Door ons 9aloof in Christus kun
nen we all11n over die gren1 v•n de dood 
heen9un. Christus die alles volbr.cht wat 
menselijk was, heeft ons laten tien dat er 
nieuw leven is. Door dit 9eloof weten we 
ons 9esterkt, want wie gelooft in Hom ui 
leven ook al is hij gestorven. 
Mijn dierbare vrouw, te vroe9 bon Ik heen-
9e9aan. Ons leven samen was 10 mooi. 
Laat het een steun zijn dat we elkaar zo 
9oed hebben laren kennen en zo onze zor
gen samen konden dra9en. We blijven met 
elkaar verbonden. Kinderen: Ik had nog zo 
mooi bij jullie kunnen zijn. Dank voor de 
troost die /"ullle mij geven om moeder te 
helpen. Lle ben ik geweest te9enover jul
lie. Blijven jullie die liefde onder elkaar 
behouden. Familie en kennissen: VHI heb
ben jullie voor mij betekend. Dank voor al

Ut s. Ik blijf met jullie allen verbonden, 


