
Gedenk btl uw gebed en offer de Ztel van Zailger 
Willem Marinus Ribberink. 

Echcgenoot van Anna Marta Met) er van Punen 
eerder van Regtna Mana Johanna Schlldkamp. 
Htl werd geboren te Hengelo 16 Mei 190'2. 
Na het ontvangen van het H. Oliesel over· 
leed hij te Oldenzaal 18 Juli 19t8 22 Juli 
d . o. v. werd zijn lichaam te ruste gelegd op 
het R. K. Kerkhof te Hengelo, waar het m de 
schaduw van het kruis de verrijzenis afwacht. 

"Weest altijd bereid. want de dood lcomt als 
een dtef tn de nacht". 

De waarheid van dit woord hebben we 
ineens leren inzien bij het sterven van Willem. 
Te vroeg volgens ons riep God hem op. Zo 
bllJ was hij de dag begonnen. maar plotseling 
greep de dood naar hem en liet niet meer los. 
Hl! ontnam ons hem die ons zo dierbaar was Een 
11oede man. een zorgvolle vader Is van ons 
heen gegaan , een mens. dte meeleefde met 
zijn medemens en altiJd klaar stond om te 
helpen, waar hij lcon. 

Waarom? Gods wegen zijn onnaspeurhjlc en 
Zijn raadsbesluiten ondoorgrondelijk Wij we· 
ten echt~r. dat God oolc in Z11n schtJnbare 
hardvochtigheid onze 11oede Vader ts , dat 
Hq alles doet voor het bestwil van Zijn làn
duen en alles ten goede letdt voor hen. die 
Hem beminnen. Daarom berusten wij te Ztin 
H. Wtl en zullen met vertrouwen naar He:n 
bluven op%1en. 

Lieve echtgenote, een zwaar offer heeh 
God van u gevraagd. BiJ God zal llc bidden 
voor u, dat HIJ u het licht en de kracht moge 
geven om uw moeilijke taak ton opzichte van 
onze dt~rbare kinderen goed te kunnen vol· 
brengen 

Be11e Jongens, houdt Moeder in ere en ver
geet ml! niet. 

Familie en vrienden, laten wtJ voor elkander 
blijven btdden. opdat wij tn het rijk van 
Jezus' helde elkaar mogen weerzlen. 


