
In grote dankbaarheid gedenken wij 
JOHANNES ANTONIUS VIJE 

echtgenoot van 
Johanna Grada Antonia Kortink 

Hij werd 14 december 1912 in Ensche
de geboren en stierf er onverwacht op 
16 augustus 1975. - Op 20 augustus 
hebben we hem door de viering van de 
H. Eucharistie in Gods genade aunbe. 
volen en hem daarna op het r.k. kerk-

hof te Enschede te ruste gelegd. 

Een man is van ons heengegaan, die in 
om:e herinnering blijft voortleven als een 
zeer beminnelijk mens. Een man, die de 
mensen bij hem in de buurt en tal van an· 
deren node zullen missen. Zijn opgewekt· 
heid en goedhartigheid kunnen velen tot 
voorbeeld strekken. Zo hebben zijn fami
lieleden hem gekend als ook zijn vrienden 
die zijn persoonlijkheid zo zeer waardeer· 
den, 

Zijn liefde voor zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen wa1 zeer groot. 

Als echtgenoot en liefdevolle vader heeft 
hij zich met hart en ziel ingezet voor het 
geluk van zijn gezin. 

De goede God gaf hem de gave van geest 
en stoere arbeid, die hij met grote ijver 
heeft besteed vooral voor zijn dierbaar ge· 
zin, maar ook voor het geestelijk en maat
schappelijk heil van zijn medemensen. 

Want hij was een man van diep en daad
werkelijk geloof, onuitputbuur van ijver 
voor God en de Kerk. 

Wij herinneren on, zijn goede voorbeel
den en hoe hij ook als Kerkmeester, zolang 
het in zijn vermogen was, nauwgezet zijn 
plicht heeft vervuld. 

Moge God hem nu vergelden al he(goede 
wat hij hier op aarde heeft gedaan, vooral 
zijn inzet en zijn arbeid voor zijn gezin. 

Beste kinderen, vergeet het goede voor· 
beeld van Uw vader niet en blijft hem 
in uw gebed indachtig. Weest 'n troost en 
steun voor moeder en leeft in vrede en 
liefde met elkaar. 

God, wij danken U, zulk een echtgenoot 
en vader gehad te hebben, 
Moge hij rusten in vrede. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 




