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JOHANNES ALBERTUS SPAAIJ 
Echtgenoot van Berendina Willemlna Lubbers, 
Bestuurslid der >'lnri•·Congre~arie afd. "lannen in de 
Marlakerk te Enschede en lid der Hroeder>chap van 

0. L. Vrouw van Altijddurendcn Bijstand aldaar 
Geboren te Lónneker den 18 Juni 186.'>, vooraicn van 
en meerdere mulen 1,?esterkt door de. Jf.H. Sacra" 

men ten der Sten·endea, na een laagduri,l! m«ar zeer 
geduldig lijden, kalm en rusti~. gebed o,er
geg°'en aan Gods H. Wil. 01erleden in het 
R. K. Ziekenhuis te Enschede den 18 No-
vember 1931 en beeraven den 21 Nov. 

d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar 

Heden zij uw woonplaats fn vrede en uw verblijl 
in het heilig Sion. 

Hij was een eenvoudig man, oprecht en met een 
l!root geloof. Hij heeft den ijver voor God en zijn 
Kerk steeds in zijn ziel bewaard en heeft God. die 
alles geschapen heeft, l!etrouw aanbeden. Zor.11zaam 
en arbeidzaam bracht hij zijn levensdagen door; hij 
was een trouw vriend \•an veJen; door allen geë-erd, 
omdat hij den Heer ,irootelijks vreesde en niemand 
sprak het minste kwaad ran hem, Waar zulk een 
le\'en is \."OOrafgegacm, moi:t hec overlijden gelukkig 
genoemd worden, want de dood ,·an den recht.aardige 
is kostbaar in de ooge.n ,•an God. 

Op een feestdaJ! van Mana (OL Vr. opdracht), die de 
altijd open .,deur des hemels" wordt genoemd en wier 
trouwe vereerder hij was. werd het stoffelijk m·erschot 
van dezen , romen dienaar vau 1'-lari« aau den schoot 
der ,rnrde tOe\•ertrouwd . 

Dierbare Echt~enoote, kinderen en kleinkinderen, 
weent ni('t mn«r bidt \'Oor mij alle da$!en U\YS le\·ens; 
wij zien elkander weer en uw hart zttl blijde zijn, 

Jin Qij rnijo eerwaarde zoon, Pater Ambro:sîus. \\eest 
mij altijd indacbti~ In het tl. 1-'lisoffer aan het altaar 
des Heeren. 

Mijn Jezus barmharti4heid (300 dagen aflaat). 
DAT HIJ RUSTE ·IN VREDE. 




