
Als bomen die naar 
de lucht toegroeien 

willen wij groeien naar de Heer 



Gec;tenken we dankbaar in onze gebeden 

Martinus Spin 
weduwnaar van 

Zoé Darville. 
Hij werd op 31 maart 1900 in Losser 
geboren. Op eigen verzoek tijdig ge
sterkt door de Sacramenten der zieken, 
stierf hij, voor ons nog onverwacht, op 
13 april 1987. Na een Eucharistievie
ring in de parochiekerk van St. Marti
nus te losser, hebben zijn familieleden 
zijn lichaam begeleid naar Usselo, hem 
toevertrouwend aan de Heer van het 
leven. Het was toen 16 april 1987. 

Een goedige mens is van ons heenge
gaan. Voor ons nog onverwacht, voor 
hemzelf niet zo, gericht als hij zijn blik 
hield op de eeuwigheid. Wist zijn fa
milie niet te melden, dat hij zei: Ik ben 
zo benieuwd de overzijde van het leven 
te zien. En degenen die mij daarin zijn 
voorgegaan. 
Zou het niet toevallig zijn, dat zijn af
scheid van die hem dierbaar waren, 
samenviel met de Goede Week. 
Met Jezus vieren wij het afscheid op 
Witte Donderdag; met Jezus doorleven 
wij het lijden en sterven aan het kruis ; 

om vertrouwvol op de belofte van Jezus 
met Hem uit te zien naar de opstanding 
op het Paasfeest. 
Hij was gesteld op zijn familieleden 
en die waren zeer op hem gesteld . 
Reden, waarom zij hem bij zijn terug
keer in Losser dikwijls bezochten. Zijn 
dankbaarheid daarvoor was groot. 
Martinus was zijn naam. Een van ouds 
gekende naam in Losser. Voor zich had 
hij het idee, dat hij in zijn leven dik
wijls zijn persoonli jke voorkeur moest 
inruilen voor wat de omstandigheden 
hem aanboden of zelfs opd rongen. Het 
getuigt van karaktergrootheid, dat hij 
het tot een goed einde bracht en een 
mate van tevred enheid wist te bewaren 
in zijn leven. 
Heer Jezus, neem uw dienaar, die met 
groot vertrouwen naar U opzag, op in 
de vreugde van uw heerlijkheid. 

Voor de blijken van medeleven en be
langstelling, betoond na het overlijden 
van onze oom, betuigen wij u onze op· 
rechte dank. 

De familie 


