
In dankbaarheid willen wij denken aan 

Johannes Bernardus Papenborg 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA PENTERMAN 

Hij werd geboren te Borculo op 
3 juni 1917. - Vrij onverwacht uit dit 

leven weggenomen is hij op 
14 maart 1988 te Enschede. 

Na de Uitvaartmis op 18 maart, werd 
zijn lichaam gecremeerd in het 

crematorium te Usselo/Enschede. 

Vader heeft geen gemakkelijk leven 
gehad. - Van jongsaf werkte hij thuis 
op de boerderij mee, een beroep wat 
zijn lust en zijn leven was. 

Hij had het er dan ook graag voor 
over om van jongsaf zich voor de 
volle 100°/.. in te zetten voor het soms 
voor hém te zware werk, al leverde 
dat nauwelijks voldoende op om van 
te kunnen leven. 

Wat was het een slag voor hem dat 
hij vlak na de oorlog afstand moest 
doen, eerst van zijn boerderij en en
kele jaren later van zijn beroep. 

Noodgedwongen waren ze naar 
Enschede verhuisd, waar hij in de 

industrie ging werken om voor zijn 
groeiende gezin de kost te verdienen. 
Het té zware werk in zijn jeugd begon 
zich te wreken, waardoor hij al veel 
te jong niet meer kon werken en nu 
noodgedwongen zich bij huis moest 
vermaken. Dit viel hem niet makkelijk, 
vooral niet toen enkele jaren later 
zijn hart ook nog mankementen kreeg. 

Vooral de laatste 4 jaar, waarin hij 
enkele keren vrij ernstig ziek is ge
weest, waren moeilijk voor hem. 
Hij heeft zich er redelijk in geschikt. 

Het is jammer dat hij zo snel heen 
ging en het niet meer mogelijk was 
om persoonlijk afscheid van hem te 
nemen. - Een troost blijft ons echter 
dat onze vader een zeer vroom en 
godsdienstig man was. Door deze 
manier van leven, ging hij de weg 
naar de eeuwige vreugde van onze 
verlossing. - Mogen wij elkaar weer 
terugzien in de grote familiekring 
rond de troon van God. - Daar willen 
wij allen voor bidden. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

J. M. Papenborg-Penterman 
kinderen en kleinkinderen 


