
Wilt in Uw gebeden gedenken 

JOHANNES GERHARDUS MARINUS NADORP 
echtgenoot van Gffl'Vuida Hendrika Johanna Spit 

eerder van Gnina Maria Wasslnk 

geboren te Hengelo 101 21 mei 1897, overleden 
te Hengelo, nog voorzien van de Genademiddelen 
der H. Kerk, 20 oktober 1967 en begrdven 24 

oktober d .o.v. op het r. k. kerkhof aldaar. 

Plotseling, midden in de nacht, werd deze vader 
door de dood weggerukt uit dit aardse leven, weg
gerukt van zijn dierbMe vrouw en kinderen. 
Het is erg verdrietig xo elkaar te moeten miuen. 
Toch is er troost te vinden bij dit heengaan. Vader 
heeft de 70 jaren van xijn leven gebruikt om met 
al iijn krachten naar lichaam en geest te werken 
voor zijn vrouw en kinderen. Hij Wels accuraat en 
zeer precies op zijn werk . Te laat komen kende 
hij niet. Zijn plichtsbesef was groot. 
Groot ook w~u xijn zorg voor zijn gezin en groot 
was iijn vreugde, als het zijn kinderen goed ging. 
De laatste vijf jaren van zijn leven kon hij genieten 
van de rust, maar rust kende hij niet: hij was een 
echte zorgende vader, altijd b&Iig, vol met plan
nen. Hij leefde vanuit zijn geloof en hield vast aan 
de levensgewoonten, die hij van zijn ouders had 
meegekregen. 
Zo mogen we nu vol geloof en vertrouwen op zien 
naar de Hemelse Vader, die hem nu in zijn eeuwig 
Vaderhuis zal opnemen. Dat is ons gebed voor hem. 
Mijn beste vrouw, we waren echt gelukkig met 
elkaar. 0. L. Heer is toch goed voor ons geweest. 
Blijft nu ook op Hem vertrouwen, want een Vader 
laat zijn kinderen nooit in de steek. 
Mijn beste kinderen met uw gezinnen hier en el
ders, leeft gelukkig en we8't een troost voor 
moeder in haar eenzaamheid. Moge vaders voor· 
beeld jullie steun zijn. 
Mijn familie en kennissen, bidt voor mij. 
Moeder van de rozenkrans, bescherm mijn dier
baren. 

Hij ruste in vrede. 


