
\•ij1 m uw gebed gedcnkc;:. 

Hermanus Gerhardus Mekkelholt 
cchtger.· ......... ~ "'=m Katharina Böing 

H~; .".erd ç;et)t.Jren in Lo: '1€.::tr op "t:i mei 1906. 
Gesterkt door de H. Sa·:::rarr:uiten ier zie1:en, 
Jii hi) nog onverw~cht üvêrlcdon m hc·t zieken· 
huis "StJdsmaten" in Enschede op z.?ndaq 3 !ri 
nuari 1971. In zijn dierbare Sé:li.:r6mt:>nl~kcrk te 
GlanA houl>vu we voor hP.m qobpdç.n cp maan~ 
dag on dir.sdag or.de:·r de t-:ucharistievier:r..g_ 
Op 8 ianuari behbcn zijn fam1lielec..en vac.uit de 
pa!'ochiekerk Vi:in de H "-/)rl'nus 1n Losser zijn 
hchaam 1e ruste ge:egd o;> het Katbc iiek l<erk· 
hof in Losser. in g o::'kwiq ver ::achten van Ct:" 

Dag der Opst<..1rdu,q 

Te vroeg - naa: mer:sclt;ke qednchter. - is 
iemand vit ons rr.1dden hêcn91.«J:1dJJ, wiens le
ven wa:-i QP.richt op anderi:--1 Ec n gelovig en 
goed vader vr.ior z:jn çezin; 1-;· Jl ~·:.i:..rqiek be
stuurcii::ir gct.iur~nde vele j.-:ir(_·n vc.u c.ie arbei
derszaak, OP~ vcorvechter vo!'."',1 do sport te 
Glane; eeu ijver.1!lr in de lt-tltetlÎ]ke zin voor 
Gods buis; ût> SacramH?sk rk to Clane. Jarer.
).?r.g ve: !egen·.-1oordigèe htJ t1eze qcmcc::scha.p 
in hot k rkbest:.mr van de parochie M.u ia Ge
boor•tt Ie L ~.sser, Cd. d-: stichur..g van .Je r.i~u"~:e 
St. Ma.rti.;.....;..;.kerk vervulde ht~ üe functie met 
t:ou.-1 on tocw~Jding 1:1. het nic.uwd: ketkbestuur. 
Een orote vrcuqde is het hem ÇJ< v.-·-· est - :;a 
E;!On lançre z1ekte - op zo fetste.11Ke wi1zc het 
20-jar iQ bestaan van deze kerk t" k~nnen mee
vioron. 
Nu hodt de Heer hem opgeroepen r.a1r een 
ander fi:..Qst: h~t h.;:-rnels hruikfts.mäal. 
Dierbaro echtgç.:ï.cte. kinderen él~ klei::J.kiLde
r~n. Ju1st r.u z·a. hd gAl0of, waa1in 1k u \•ocr
ç1nç. een (":rot ... trcost zijn. 
a~woners var: de gemç.e::sc~.ap Olar,e, ;ong er: 
oi..:d, zet in ecnsgezll~àh':'od hot werk vc;.vrt, ten 
a1enslc vcu1 ali'::"n in cns kie-d~a q 
V. 11~ v ,:i()rLl m~t U'N 1org omgeven het huis van 

Ge-d in u.· :nidden. •.•:nu wi" eu onze t.:.ir.d~rcn 
1r en gdc-:ig gebeû do c:cbte ..... aarèe van ons 
laven leerden r'.'.::O!!nB-n. Heor Jezus. geef uw 
c i -i. r HEHn:c.t:us, met ,·c..crl.tijzie::.. van zij~ 
mens..:. }KO:- föm~n. de overstG-lp~nde vreugde 
Viin htt eeuwig Vaderhuis. 

Voor uw deelnemmg b11 het overh1-
oen van nu)n lieve man en onze zorg
zarr.e vader en opa, zim w11 U zeer 
dankbaar. 

K. Mekkelholt-Böing 
kinderen en kleinkinderen 

Glar:e 6 iar:uan 1971 

D~uk: de Lan9.i - Losssr 


