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Hij werd geboren te Hengelo (0.), op 28 juli 1889 
en na voorzien te 1ijn van de genademiddelen der 
H . Kerk is hij op 29 juli 1963 te Hengelo 10.) ge
storven. Zijn lichaam werd begraven op het r. k. 

kerkhof aldaar waar het afwacht de dag der 
Opstanding in heerlijkheid. 

Onverwacht en te midden van de rustige gang van 
het dagelijkse leven heeft God hem uit ons midden 
geroepen om het loon der eeuwigheid te gaan ont· 
vangen. De smart van het verlies gaat niet aan 
ons voorbij, maar ons geloof in een eeuwig weer· 
1ien geeft ons de kracht om dit verlies te kunnen 
aanvaarden in de volle overgave aan da wil van 
God. 
Hij was een man vol arbeidslust en werkkracht die 
in het ,weet 1ijns aanschijns de aarde heeft be
werkt om daardoor het brood te verdienen voor 
aldegenen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd 
en het viel hem ,waar toen hij dit niet meer kon. 
Maar nu heeft de Heer hem geroepen om het loon 
in ontvangst te nemen dat hij door 1ijn leven hier 
op aarde heeft verdiend. 
Dierbare vrouw en kinderen, de banden der liefde 
waarmede wij hier op aarde met elkaar verbonden 
waren, iijn door mijn heengaan niet verbroken en 
wij zullen voor eeuwig verbonden blijven met el
kaar. Vergeet mij niet in uw gebeden en ook ik 
1al jullie niet vergeten en bidden wij de goede 
God dat wij elkaar eens mogen weerzien in het 
Licht dat God ielf is om de eeuwige rust te ge
nieten. 
Heer, wees Uw dienaar Johannes genadig, en wis 
door Uw barmhartigheid uit , wat hij door mense
lijke zwakheid mocht hebben misdaan. Door Chris· 
tus onie Heer. 




