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SUSANNA MARIA DROSTE 

Hij werd geboren J 6 juli J 920 te Denekamp. 
Gesterkt door het Sacrament van de zieken, 
stierf hij 5 Januari 1983 in Lattrop. Op 8 ja. 
nuarl d.a. v. hebben wij in zijn parochiekerk 
de Eucharistie gevierd ter gedachtenis aan 
Christus' dood en opstanding en ia het geloof 
dat iedere mens door de dood heen Christus 
?al volgen ia Zijn verrijzenis. Zijn lichaam heb
ben wij te rusten gelegd op het r .k. kerkhof 
van Lattrop. 

Met grote liefde en dankbaarheid denken wij 
terug aan het leven van deze christenmens, 
mijn lieve man. Een gelovig mens. eenvoudig 
van hart, leefde hij gelukkig met zijn vrouw. 

Ziektes bleven hem niet gespaard. De laatste 
tien jaren mocht hij niet meer werken. Maar 
hij hield van de natuur en was liefhebber van 
huis en tuin. 

Zanger in hart en nieren. hec-ft hij weinig dien
sten in zijn parochiekerk gemist . Het zangkoor 
was he1n alles. Hij hield van het Gregoriaans 
zong God lof en wist, dat hij daarmee de pa
rochiegemeeasc-hap diende. 

Toen hij hoorde, ddt hij een ongeneselijke ziekte 
had, was hij erg bedrot'fd. Hij kon het eerst 
moeilijk aanvaarden. Het ergst vond hij 't voor 
zijn vrouw, die hij alleen tnOt'St achterlaten. 
Hij vocht om te kunnen blijven leven. maar 
In geloof legde hij zich er bij neer. Hij wilde 
graag thuis sterven en werd ia die laatste we
ken liefdevol verzorgd door zijn vrouw, ge
holpen door vele familieleden. In de Kerstda
gen en daarna ging hij zienderogen achteruit. 
Rustig Is hij Ingeslapen . Zijn levenstaak is au 
volbrac-ht. Moge hij in het grote koor van en
gelen en heiligen voor altijd God lof zingen. 

Moge ieder, die dit gedachteaisprentje leest. 
bidden : 

God vader, 
maak hem deelachtig 
aan het geluk en de vrede, 
die Gij hebt bereid voor degenen, 
die in U geloven en op U hopen. 
Meer God, herinner ll zijn naam, 
die hij van mensen heeft ontvangen 
en waarin hii gekend werd. 
ook al is hij gestorven : 
die naam, die Gij geschreven hebt 
in de palm van uw hand. 

Moge onze gebedeu hem vergezellen. 

Voor uw deelneming tijdens de ziekte en na 
het overlijden, van mijn lieve man, betuig ik 
U mijn oprechte dank. 

S. M. Meijners-Droste 


