
Wil in Uw gebed gedenken 

JOHANNES CAREL RUDDE 

Hij werd geboren te Lonneker op 
22 augustus 1903. Sinds 8 jan. 1970 

was hij weduwnaar van 

Theodora Catharina Spitholt. 

Gesterkt door het H.Sakrament der 
zieken, is hij in de Vrede v. Christus 

overleden te Enschede op 
22 februari 1988. 

Met een plechtige Eucharistieviering 
in de kapel van het Dr.Ariënstehuis, 
hebben wij op 2 maart afscheid van 
hem genomen en zijn lichaam ter 

rusle gelegd op het r.k.kerkhof van 
Enschede. 

t 
Bovenal zorgzaam, stelde hij tegelijk 
hoge eisen aan de zijnen. 
Het leven van deze man, vader en opa 
is niet altijd gemakkelijk geweest. 
Hij had een groot gezin, zijn vrouw 
was vaak ziek en vooral zijn vroegtij
dige invaliditeit brachten veel zorgen 
met zich mee in die financiëel 
moeilijke tijden. 

Dit alles heeft ongetwijfeld mede een 
stempel gedrukt op zijn leven. 
En waarschijnlijk leed hij zelf het 
meest als hij zich soms moeilijk zó 
geven kon, als hij het diep in z'n hart 
verlangde. - Ook de vroegtijdige dood 
van zijn vrouw en van een zoon heeft 
hij als een kruis ervaren. 
Maar tegelijk was hij een man met 'n 
rotsvast geloof, die tot't einde van zijn 
leven trouw zijn kracht bleef zoeken 
bij Christus in de H.Eucharistie en een 
groot vertrouwen had in Maria. 
De Rozenkrans was hem dierbaar en 
enkele jaren voor zijn dood ging hij 
nog op bedevaart naar Lourdes. 
Na zich innerlijk serieus te hebben 
voorbereid op zijn naderend sterven, 
heeft hij zijn leven vol geloof weer in 
de Handen gelegd van zijn Schepper 
Vol vertrouwen bidden wij, dat de 
belofte van Christus nu ook voor hém 
werkelijkheid mag worden: "Goede 
knecht, over weinig waart gij trouw, 
over veel zal Ik u stellen: ga binnen 
in de vreugde van uw Heer." 

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

kinderen en kleinkinderen 


