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Bhivende herinnering aan 

Gerardus Johannes Pastel 

Johan. zoals wij hem noemden, werd geboren 
te Denekamp aan de Voskampweg op 30 
oktober 1934 en overleed m zijn woning aan 
de Kerkuil m Denekamp op 20 maart 1995. 
We hadden hem 23 maart voor het laatst in 
ons midden tijdens de v1enng van de 
H. Eucharistie, waarna wij hem begraven 
hebben op het kerkhof van de St. 
"licolaasparochie te Denekamp. 

Met het heengaan van Johan sluiten we een 
bewogen en vaak niet te doorgronden leven 
al. Voor wie hem goed gekend hebben, is er 
ook de ervanng geweest. dat h1J ten diepste 
een ander leven had gewild. Allerlei oorzaken 
zullen, het meest in hemzelf, ertoe geleid heb
ben. dat htJ een wat dubbel leven heeft geleid. 
M1ssch1en kon Johan zich nog het meest vin
den 1n de woorden van de apostel Paulus: "Ik 
begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers 

niet wat ik wil. maar wat ik verafschuw". Ik 
doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade 
dat ik niet wil. Wie zal miJ redden van dit 
bestaan ten dode?" (Rom. 7, 15.19.24). 
Deze Schriftwoorden, waarmee ieder van ons 
op zijn tijd worstelt, hebben zeker het leven 
van Johan bepaald. Maar het geloof m Jezus' 
bevrijdende Boodschap, waarin hij, weer op 
zijn manier, rotsvast gelooid heeft, is Johan 
nu tot redding. Hij is verlost van dit verganke-. 
lijk leven om te delen in het nieuwe en onver
gankelijk leven van Jezus, dat wij straks met 
Pasen weer gaan vieren. 
We bidden hem Pasen toe. Dat gunnen we 
hem van harte 
BIJ God bliift hij dankbaar ons gedenken, die 
het goede met hem voorhadden, maar helaas 
zo vaak moesten ervaren, dat Johan niet bij 
machte was. dit te accepteren. 
Johan. rust m vrede! 

Voor uw belangstelling en 
medeleven danken wij U 
hartelijk. 

De familie 


