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Wil in uw gebed gedenken 

GERARDUS JOANNES SPEKHORST 
echtgenoot van 

MARIA JOHANNA JOZEPHINA HANNINK 

weduwnaar van 

MARIA JOHANNA HANNINK 

Hij werd geboren te Deurningen op 23 decem
ber 1922 en overleed, gesterkt door het Sa
crament van de Ziekenzalving, op 27 juni 1987 
te Hengelo (0.). Hij werd op het parochiële 
kerkhof te Deurningen begraven op 1 juli 
1987. 

Hoe heelt deze man en vader de mooie en 
moeilijke kanten van het leven moeten erva
ren. De vroege dood van zijn eerste echtgeno
te - na een ongeneeslijke ziekte, waarvan hij 
op de hoogte was, maar waarover hij mei hun 
nog jonge kinderen niet kon en niet wilde pra
ten, om hun jeugd zo blij en onbezorgd mogelijk 
te laten zijn - was een zeer zware slag voor 
hem. En bij dit alles de dagelijkse zware arbeid 
op de boerderij, waar hij zo goed als alleen 
voor stond. Toen hij na haar sterven een nicht 
van zijn vrouw leerde kennen, die eenzelfde 

verlies had geleden, vond hij in haar opnieuw 
een echtgenote die hem begreep - en een 
goede moeder voor de kinderen. Dankbaar 
mochten zijzelf en de kinderen zijn, dat daar
door de latere levensjaren nog zo mooi en 
goed werden voor hen beiden. Toen het leek, 
dat hij een zware ziekte-aanval goed door
staan had, kwam plotseling de dood, die deze 
gelovi~e man toch niet heeft overvallen, om
dat hiJ diep besefte dat zijn leven en sterven in 
Gods hand lag. Mo9en zijn nabestaanden 
troost vinden in de herinnering aan zijn arbeid
zaam, gelovig, zorgend leven en hem vol ver
trouwen aanbevelen in Gods barmhartigheid 
en goedheid, waarvan hij in zijn leven een scha
duw heeft mogen laten zien. 
Laten wij dan bidden: 
Heer, maak ons hart bereid naar uw woord te 
luisteren, zodat wij licht vinden in onze duister
nis en een vast vertrouwen bij onze twijfels, om 
elkander met uw woorden troost te schenken. 
Door Christus onze Heer. Amen. 

Maria, Troosteres der bedroefden, 
wees onze voorspraak. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw 
deelneming na het overlijden van mijn man, 
onze vader en grootvader, danken wij u 
hartelijk. 

M.J.J. Spekhorst-Hannink, 
kinderen en kleinkinderen 


