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Gedenk in uw gebeden 

Johannes Stephanus Kleine Punte 
echtgenoot van 

Victoria Augusra Maria Peter~ 

Hij werd geboren op 7 dec-ember 1921 en is 
overleden op 29 augustus 191111. WIJ hebben 
hem ter ruste gelegd op her knkhof te Rossum. 
Daar wacht htJ op de verrijzenis . 

De wereld stond e\'en stil toen hl"t bericht 
doordrong dat Johan Kleine Punte was over
leden. Men wilde het eerst niet gdoven, zo 
onverwacht eo snel i~ alles gegaan. Als God de 
mens roept naar bet Vaderhuis is er geen an
dere weg meer mogeh1k. 
We zullen hem erg missen. want Johan was een 
buitengewoon goede vriend voor velen co een 
onmisbare echtgenoot en vader. Z110 zacht en 
opgewekt karakter uitte zich m zijn grote liefde 
eo zorg voor ziJD vrouw en kinderen. B11 hen 
vond h11 ook 7.ÎJD grote vreugde. Zij waren 
voor hem alles. 

Zijn liefde voor de medemensen ging bij hem 
ook over io liefde voor de dieren co de natuur. 
Vooral de paarden hadden een grote plaats 
Ingenomen In 'Zijn hart. Hi1 ietlc zich volledig 
Jn voor de paardesport zodat alles naar behoren 
kon verlopen. Door 1areolange ervaring beschikte 

hij over een grote vakkennis en hekwa.1mheid 
die hij ook over wist te brengen op anderen 

Diep In zijn Twentse aard was z110 geloof ge
worteld in God eo zijn kerk. Zijn vroomheid 
wu niet gekunsteld maar diep beleefd H11 ge
loofde vasr in het voortbestaan io het eeuwige 
leven. Hij probeerde ook rechtv•ardlg te leven 
wetend dat uiteindelijk God het laatste oordeel 
heeft. God zal dan ook. deze trouwe dienaar 
vol vreugde opnemen in ZIJD Heerhjkht>id 

Dierbare vrouw en kinderen. T11d voor een af. 
scheid is er niet geweest. Maar ik zou Jullie 
gc7egd hebben dar 1k. veel van jullie gehouden 
heb co deze liefde blijft over d e dood hceo
reikeo. Bewaar de goede sfeer van ons gezm. 
Vanuit de hemel blijf ik jullie begeleiden. In 
gedachten zullen we altt1d b11 elkaar bl11vcn 
totdat God ons weer verenigd in Z11n Vader
huis. Blijf voor mi) bidden. 

Mi10 lcvensbock 1s gesloten. Ik. vertrouw het 
jullie toe om er in te lezen. 

Maria, Moeder van Alh1ddurcnde Bijstand, 
bid voor ons. 

Wij danken U voor het medeleven bij het 'ZO 

plotseling over lijden van onze dierbare' man en 

vade r. 

Victoria Kleine Puntc - Peters 

Ilonka en Robert 

W erner 


