
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Johanna Lawant 
echtgenote van 

Gerharclus Johannes Joseph Arkes. 

Zij werd 18 mei 1931 geburen in Lutten. 
Ruim 35 jaar heeft zij met vader zorg en 
lief de besteed aan haar gezin, tot zij 
onverwacht op vrijdag 28 november 1986 
is overleden. Haar lichaam hebben wij te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof op 
dinsdag 2 december. 

Onthutst en vertwijfeld zijn we door het 
plotseling overlijden van onze lieve moe
der en zorgzame echtgenote. Intens be
droefd, maar toch ... zeer dankbaar voor 
alles wat zij voor ons betekend heeft en 
nog betekent. 
Zij zal in onze herinnering blijven voortle
ven om haar zorgzame liefde, haar harte
lijkheid en meeleven met ons allen, vader, 
kinderen en kleinkinderen. 
Het valt ons moeilijk dit leed een plaats in 
ons leven te geven. 
Meer clan 35 jaar heeft zij met vader 
vreugde en zorgen gedeeld en alles ge
daan, wat voor ons geluk maar mogelijk 
was. 

Geheel in de geest van Jezus Christus 
heeft zij zich voor ons gegeven. 
Daarom willen wij - weliswaar met pijn in 
ons hart om haar gemis - in geloof aan
vaarden, dat zij nu met Jezus Christus 
mag delen in Zijn heerlijkheid. 
Krachtens ons geloof in de gemeenschap 
der heiligen vertrouwen wij erop, dat 
moeder nu leeft bij de Heer en onze voor
spreekster zal zijn op onze weg door het 
leven. 
Nu wij zonder haar hier achterblijven en 
het leven verder gaat, willen wij vader en 
elkaar steunen dit leed te verwerken, 
indachtig de versregels: 

,,En toch zullen weje tegenkomen; 
zeg nooit: het is voorbij. 

Slechf,S je lichaam werd van ons 
afgenomen, 

niet watje was en ook niet watje zei." 
Lieve vrouw, moeder en oma, bedankt 
voor alles, wat je voor ons hebt gedaan, 
leef nu in Gods vrede en . .. tot weerziens 
bij God. 

Voor de vele belangstelling bij het on
verwacht overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma, zeggen wij 
allen hartelijk dank. 

Fam. Arkes. 


