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Wittem Jan Martens 
echtgenoot van 

GESINA HELENA GEERTRUIDA KIP 
Hij werd geboren te Bergen {Limburg) 
op 22 maart 1908 en - na voorzien 
te zijn van het H.Sacrament der 
Zieken- riep de Heer hem terug op 
20 september 1981 te Hengelo (0). 
De crematie vond plaats te Usselo 
op 23 september d.a.v . 

Bij het heengaan van onze lieve 
man, vader, schoonvader en opa, 
Willem, denken wij aan de woorden 
van Christus in de hof van olijven: 
"Vader, laat deze kelk aan Mij voor
bij gaan, maar niet Mijn, maar Uw 
wil geschiede". 
Zo was zijn instelling in de laat
ste periode van zijn leven, toen 
hij wist welke ziekte hij had, met 
al de ongemakken van dien en hij 
zich helemaal overgaf aan de Heer, 
zijn Schepper. Zijn temperament ver
liet hem daarbij niet, maar medisch 
en geestelijk gesteund, heeft hij in 
een groot geloof het einde van zijn 
leven aanvaard; hij was er hele
maal klaar voor. 
Het meest van allen echter heeft 

moeder voor hem klaargestaan; wij 
kunnen zeggen : dag en nacht. Zij 
was het, die hem verzorgde, hem 
moed insprak en met hem optrok, 
in alle liefde, bezorgdheid, mede
lijden, maar ook in alle sterkte 
en kracht; zij heeft zich fli nk ge
houden, wetend dat hij graag thuis 
wilde blijven en vader heeft dit 
zeer gewaardeerd. 
Wij mogen geloven en er op ver
trouwen, dat de Heer hem zal ont
vangen met de woorden: "Kom bin
nen, g oede en trouwe dienaar". 
Kom binnen in een wereld, die be
ter is, in een wereld, waarin al
leen maar plaats is voor geluk, 
vrede en vreugde. 
Deze wereld gunnen wij, die achter 
blijven, hem heel graag voor alles 
wat hij voor ons heeft gedaan en 
betekend en daarvoor bidden wij: 
Heer, geef hem de eeuwige rust -
en het eeuwig licht verlichte hem: 
dat hij ruste in vrede. Amen. 

Voor alle medeleven tijdens de ziek
te en het overlijden van mijn lieve 
man, vader, schoonvader en opa 
danken wij U heel hartelijk. 

G. H.G. Martens-Kip 
kinderen en kleinkinderen 


