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Een dankbare herinnering aan 

Johan Pünt 

echtgenoot van Sientje Kamphuis 

Johan werd geboren te Losser op 8 april 1923. 
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed 
hij in verpleeghuis "Twente-Oosr te Losser op 26 

oktober 1995. We hadden hem op 31 oktober voor het 
laatst in ons midden tijdens een Eucharistieviering in 

de H. Drieêenheidskerk te Oldenzaal, waarna we hem 
hebben begeleid naar het crematorium "Enschede" 

te Usselo. 

Als (her)kennen overgaat naar een niet weten, 
als je woorden niet meer kunt zeggen of bent vergeten. 

Dan kun je die mens alleen nog met liefde omringen 
en simpel genieten van een gebaar, 

een lach, de simpelste dingen. 
Wat zeggen dan nog woorden. 

Wat zegt verdriet of pijn. 
Als het leven lijden wordt 

kan sterven een verlossing zijn. 

Met deze woorden in ons hart willen we afscheid ne
men van Johan. 

Langzamerhand zagen we zijn gezondheid achteruit· 
gaan, en werd het voor hem steeds moeilijker te den· 
ken en te doen zoals hij altijd gewend was. Afgelopen 
donderdag overleed hij in alle rust, na een leven van 
hard werken en van zorg vooral voor zijn zo dierbare 
gezin. Samen met moeder mocht hij in het afgelopen 
voorjaar nog het 45-jarig huwelijksjubileum gedenken. 
Vooral ook voor haar is het moeilijk vader los te moe
ten laten. We gaan verder zoals hij het zou hebben 
gewild: samen zal het wel lukken. Als echtgenote. als 
kinderen en zeker ook als kleinkinderen willen we zijn 
leven en zijn voorbeeld vasthouden in ons hart. 
Beste Johan. het is zo onvoorstelbaar dat je niet meer 
bij ons zult zijn. Meer dan wij in woorden kunnen uit
drukken betekende je voor ons. Ook al nemen we al· 
scheid, toch blijf je bij ons. Je zult ons bijblijven als 
een kostbare gave van God, als een glimlach van 
Gods schepping, door wie we zien en merken moch
ten dat het leven goed kan zijn. Zo willen we jou mee
dragen in ons hart en in ons leven. God zelf zal er 
voor zorgen dat je bij Hem kunt leven, zonder einde, 
volmaakt gelukkig. Zijn vrede moge met je zijn. 
Johan, vaarwel en Tot Ziens bij God. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn dierbare man, onze vader 
en opa zeggen wij u oprecht dank. 
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