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Ter dankbare herinnering aan: 

Joseph Mecking 
Hij werd 26 oJ..tober 1917 gebore11 

te Gendri11ge11. huwde 26 april 1941 met 
C. G . A.M. Theissen en orerleed totaal 

onl'erwachr in :ij11 woning op 
woensdag 1december1993. 

Zijn lichaam hebben wij re ruste gelegd 
op het R.K.-kerkhof re Slagharen. 

Hij was een man met het hart op de juiste 
plaats. Dat bleek o.a. in lijn beroep. In 
1945 solliciteerde hij bij de politie en daar 
bleef hij tot hij met 60 jaar funktioneel 
leeftijdsontslag kreeg. Hij was een tijdlang 
mentor van de jongere agenten en een ech
te vraagbaak , ·oor iedereen. Hij had alle 
tijd voor de mensen, met wie hij beroeps
matig te doen kreeg en wilde in allen altijd 
ook de goede kant zien. Daardoor waren 
niet alleen de jongere agenten gek met 
hem. maar ool vele delinquenten wisten 
hem zeer te waarderen. 
Hij had vele hobby's: tuinieren, mooie 
spulletjes maken van hout, elektrische 

apparaten repareren. maar vooral rond
rijden in de natuur over allerlei secundaire 
wegen. . .. 
Hij was diepgelovig. Elke zondag gmg hiJ 
naar de kerk en de rozenkrans droeg hij in 
zijn zak altijd bij zich. 
Plotseling heeft de dood hem overvallen. 
Maar hij was er klaar voor. Hij genoot 
15 jaar van lijn pensioen. maar besefte 
heel goed. dat dat niet zo vanzelfsprekend 
was. Hij zag vele collega's vóór hem 
heengaan. Geen wonder. dat Lijn vrouw en 
kinderen hem heel erg zu llen missen en 
diep geschokt zijn door zijn plotselinge 
dood. 
Hij bidt nu voor hen zoals wij bidden voor 
hem, opdat we in God met elkaar verbon
den mogen blijven en elkaar bij Hem 
mogen weerzien. 
Dank je wel voor de man, die je was. 

Rust zacht. 

Voor uw blijken van meeleven bij hel 
plotseling overlijden van mijn man. on1e 
vader en opa t eggcn wij u hanclijk dank. 

Familie Mecking 

Slagharen, 6 december 


