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Wil in uw gebed gedenken 

HERMAN WIL THUIS 

echtgenoot van 

Johanna Maria Kotte 

Hij werd geboren te Deurningen op 27 au
gustus 1893 en overleed aldaar, gesterkt 
door het Sacrament van de Ziekenzalving, 
op 17 maart 1982. Hij werd begraven op het 
paroch iële ker khof te Deurningen op 22 
maart 1982. 

" Zo spreekt de Eerste en de Laatste, die 
dood was en weer levend werd : ___ Wees ge-
t rouw tot de dood en Ik zal u de kroon des 
levens geven. " 

(Openbaring 2, 8. 10) 

Wij mogen zeggen dat vader van dit Schrift
w oord als het ware een eigen omschrijving 
heeft gegeven , als hij meermalen verklaarde: 
" Ik bin een gelukkig mens, het is goad wes 
en w oar ik hen goa, is 't heel mooi." 
Di t eenvoud ige gezegde getuigde van zijn 
d iep geloof_ 

Graag had hij zijn kinderen en kleinkinderen 
b ij z ich , maar bovenal steunde hij op de 
trou we liefde van zi jn echtgenote die hem 
met overgave verpleegde, toen ook voor 
deze sterke man de beproevingen van de 
ouderdom geleidelijk toenamen . 
Bijna tot het laatst heeft hij zijn dagelij kse 
gang naar de boerderij kunnen maken . Toen 
dit tenslotte toch teveel werd, kon hij z ich , 
dankbaar op zijn leven terugziend, vol ver
trouwen overgeven aan Gods barmhartigheid 
en is hij rustig van ons heengegaan. 
Laat ons voor hem bidden : Heer, Gij hebt 
uw dienaar bevolen uit deze wereld heen te 
gaan ; geef hem nu een plaats in het land van 
licht en vrede en neem hem op in het gezel 
schap van uw heiligen. Door Christus onze 
Heer. Amen. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming betuigd na het overlij
den van mijn man, onze vader en opa, dan
ken wij u hartelijk . 

J.M . Wilthuis - Kotte 
Kinderen en kleinkinderen. 


