
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leér mij Uw paden kennen. 



Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES LAMBERTUS RAATGERINK 

echtgenoot van 

Maria Johanna Engelbertink 

Hij werd 28 augustus 1909 te Beuningen 
Ov. geboren. Hij ontving de ziekenzalving 
en is op 28 november 1985 te Beuningen 
overleden . Na de Uitvaartsmis op 2 de
cember 1985 werd zijn lichaam begraven 
op het parochiekerkhof. 

Goede Vader in de hemel, nu ik na 76 jaar 
terugzie op mijn leven, erken ik dankbaar, 
dat U mij steeds bij de hand hebt ge
houden. Het was een boeiende tocht. Op 
28 augustus 1940 zijn we samen begon
nen. Mijn dierbare Marie en ik hebben 
elkaar liefde en trouw beloofd voor het 
leven. Steeds hebben we meer in elkaar 
ontdekt. Met vallen en opstaan hebben 
we het in die 45 jaar proberen waar te 
maken. We hebben elkaar geholpen, ver
dragen en vergeven ; maar we hebben 
samen ook veel vreugde beleefd. De reis 
ging echter niet zonder strubbelingen. 
Het ergste noodweer was de storm van 
1968; have en goed werd totaal vern ield. 
Maar de zwaarste ramp die ons trof, was 
de dood van onze dierbare zoon Jan. 
Zijn vrouw en kinderen stonden zonder 

vader. Dit litteken is nooit weggesleten. 
Aanverwante familie en kleinkinderen , bu
ren en kennissen ik hield veel van jullie 
en dat blijf ik doen. Ik hoor de profeet 
roepen : "God de Heer zal voor altijd de 
dood vernietigen . Hij zal de tranen van 
alle gezichten afwissen. Ja, dat is onze 
God! Hij heeft ons gered." Daar geloof 
ik in. Vlak na de verjaardag van mijn 
dierbare Marie ben ik heengegaan naar 
het Vaderhuis. God zelf zal op Zijn Berg 
een feestmaal aanrichten . Daar zullen we· 
allen samenkomen en voor altijd gelukkig 
zijn . 

Voor Uw blijken van medeleven na het 
zo plotseling overlijden van mijn lieve 
man en opa zeggen wij U hartelijk dank. 

M. J. Raatgerink - Engelbertink 

Kleinkinderen 

Beuningen, december 1985 


