
"Voor U is de nacht lichtend 
____ als de dag en de duisternis 

gelijk licht." Cor. ps. 139 
Houd met ons In ere de ge
dachtenis aan onze lieve man. 
vader en opa 
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18 December 1884 te Rijssen geboren, 
bere,kte hij de gezegende leeftijd van 
89 jaar. Altijd gezond en sterk overleed 
hij, voorzien van de sacramenten der 
stervenden. 5 juni 1974, te Rijssen. 
In volle overgave aan Gods bedoelingen. 
in het volle vertrouwen dat voor dege
nen, die geloven een beter leven is 
weggelegd, een leven waar God alles 
,n allen is 8 Juni 1974 hebben we zijn 
lichaam ter ruste gelegd op de R. K. 
begraafplaats te Rijssen, vertrouwend 
op zijn en ook onze verrijzenis op de 
jongste dag. 
In hem is een goed mens heengegaan, 
een lieve zorgzame vader en opa. Heel 

zijn leven was hij nooit ziek geweest 
Vandaar dat het hem eerst nogal zwaar 
viel te aanvaarden dat het einde wel 
eens kon naderen. Toen dit echter ze
ker was, gaf hij zich volledig gewennen. 
Dat was ook te verwachten. Want hij 
was iemand, die leefde vanuit zijn ge
loof, een rechtschapen man, iemand, die 
graag deelde in de vreugde en gezel
ligheid van het leven. maar ook het 
betrekkelijke van alles kon inzien. 
Dankbaar zal hij nu op al les neerzien 
vanuit de hemel: het werlr dat h,j mocht 
verzetten, de liefde, die hij mocht on
dervinden en geven en de zorg, waar
mee hij de jaren door werd omringd. 
Moge het vooral ook dankbaarheid zijn 
wat ons allen met hem b1ijft verbinden 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw deelneming en oprecht mede
leven na het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader. groot
vader en overgrootvader, betuigen wij 
U onze hartelijke dank. 

Fam. Struik 




