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Dankbaar gedenken wlf In Eucharistieviering 

en Gebed 

Johannes Bernardus Römer 
sinds 1946 echtgenoot van 

CATHARINA MARIA BOUMAN 

Geboren te Netterden op 12 augustus 1915, 
overleed hij onverwacht, voorzien van de 
H. Zalving, in het St. Jozefzlekenhuis te 
Doetinchem op 16 augustus 1984. We vierden 
voor hem de H. Eucharistie op 21 augustus 
in de St. Martinuskerk te Megchelen en 
legden zijn lichaam aldaar ter ruste op hel 
parochie-kerkhof, in afwachting van de 

Blijde Dag der Verrlfzenls. 

Geef mij kracht, 
Heel mijn loven, Heer, 
Geef mij kracht. 

Wie had kunnen denken, dat deze dier
bare man en vader zó onverwacht van 
ons zou worden weggeroepen? 
Wie had kunnen denken, dat hij op die 
dag voor 't laatst de Eucharistie zou 
meevieren, waar hij nog spontaan mee
zong: "Geef mij kracht, heel mijn leven, 
Heer, geef mij kracht"? Heeft hij_ voor 
óns om kracht gezongen? Heeft h11 voor 
óns gebeden om dit plotselinge leed te 
kunnen dragen? 
Voor vader is dit plotselinge heengaan 
een dood, die velen zich zouden wensen. 
Voor moeder en voor ons allen is het 
een zware slag, die wij slechts kunnen 
dragen in 't besef, dat een lang ziekbed 
voor hem heel moeilijk zou zijn ge-

weest; in 't besef ook, dat wij elkaar 
zullen vasthouden en vaders werk zullen 
voortzetten. 
Wij bewaren een dankbare herinnering aan 
zijn oprechte .~eloof, zijn g1ote bewonder!ng 
voor Gods bh1de natuur, waarvan hlJ vo.op 
genoot, als hij. fletst vroeg in de morgen. 
fn het Landfort ging wandelen en als hij 
ons behulpzaam was op het land of in de 
tuin; een dankbare herinnering aan zlln 
liefde voor moeder en zijn kinderen. zin 
blijmoedige belangstelling voor zi/"n klein
kinderen. van wie hij zielsveel h eld. een 
dankbare nerinnering aan zijn dagelljk• be
zoek aan Oma Bouman en zijn meeleven 
met zieke menson. 
Heer. wil a3n Uw dlenaa• barmharti~held en 
ontferming schenkan. Help ons. in zijn geest 
van diep ge!oof, zijn werk vo~rt te zetten 
en, zoals vader. trouw te z11n &3n ons 
levensideaal. Geef ons de moed dit verlies 
te dragen en elkaar vorder te helpen op onze 
levensweg, om eens weer mot hem ver
enigd te zijn in Uw eeuwig Vaderhuis. 
Heer, geef hem de welverdiende eeuwige 
rust. 

Voor Uw blijken van deelneming bij het 
overlijden van mijn lieve man en onze 
dierbare vader en opa 

Johanne1 Bernerdus Römer 

zeggen wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam, 
C. M. Römer-Bouman 

Megchelen, augustus 1984 


