
In dierbare herinni::ring a.,, 

WILLEM FREDERIK WARGERS 
echtgenoot van 

MARIA JOHANNA TIJHUIS 

Hij werd geboren 16 oktober 1911 Ie Denekamp. 
Voorzien van het S.acramcn! oer zieke:, ovérlé>1d hij 
1 fP.bruari i932 te Denekamp. Zijn gJ-s:orven licha.:1m 
hebben wij 4 febru;,ri d.a.v. te ruste 9"'1egd in hel 

parochieel kerkhof ald,:Hu. 

Ooor hel sterven ven een men\ wordt zijn leven wel 
ingrijpend veranderd maar niet verbroken; want als 
ons aardse huls. ons lichaam, afgc,brokon wordt heeft 
God al een plaets bereid in het Vadcrhl:is om daar 
"oorgoed te wo~en, in het licht v;rn zijn Vr:de, O:";'l 

er eindeloos en volint.tc:Jkl gelukkig te zijn . Dit is één 
van de vele troostrijke en ver•r:'.'>uwvolle gedachten uil 
de Li turgie van de Keri< als zij op aarde afscheid 
neemt V-'n haM mensen en weg· .. :ij:er wil iij'i n<HH ons 
uiteindelijk Leven-b ij-God. Van Hem zijn w:j .:Jfk:::imstig 
naar Hein keren wij êéns terug . 

wjl lem War gers, zoals wij hem ,1ls m.:,n en vader en 
Medemens heJ:>be,l gekend, liefhadden en in ons leven 
mocht Me ervaren. Hij was een eenvoudige mens met 
een warm hart dat k!op~e en leefde voor medt:men
sen, voornl a l s zij holp nodig h,,dden. 0,lino-n léêfde 
en werkte h ij van harte voor zijn vrouw, k1r:deren en 
kleinkinderen; zij allen hadden hem altijd graag in 
hun midden en zullen hem nu moeten missen. Uit i,J11 
sociaal-aanvoelend gew"!'fen, gesterkt door de Evange
l ische Boodschap van de Kerk, heeH hij jarenlang zich 
ingezet voor hel cari latieve werkc" van onze parochie 
hij heeft dat goed en wijs gedaas I 

Hel moel hem enorm veel moeite hebben gekost om 
na ve le jaren van hard werken afstand te moeten 
nemen van de zorg voor anderen, a.è-n wie hij zo graag 
betere levensk:lnsen wilde geven dc:Jn hijzelf had ge· 
kregen. OatJrom ook wM het zo f,jn-monselijk dat hij, 

r.,J ,die pogingen om hem lichamel·Jk op de been fe 
krijgen tenslotte mocht berusten lhui!>, bij zij n gelief
dE> vrouw, kinderen en f1,milie. om vdn daaruit te 
vedrekken naar het Vaderhuis b :j God. 

Vl'.j voelen O:"l~ getroost dal hem een nóg langere 
l1Jdensweg is bespaard gob leven ell mogen ons ver
heugen op een gelukkig wederz1ens bij God. De moe
der Gods, Maria, die hij zo trouw vereerde, moge 
onze lieve m:sn en voder nu brengen naar het Leven 
biJ haar Zoon Jezus. 

tJIHj-;e gelie!dcn, ik ga julli& nu lijdelijk verlaten. Als 
mens heb ik mijn uiterste best gedaan voor gezin, 
parochie en samenleving. Ik heb het gr,Mg ged.)an 
en ik bed,1nk jullie allen voor de liefde en zorg die 
ik vc"F1 jullit:- mocht ferug kr,jgen. Blijft elkaar helpen 
en steunen zoals ik dtit ook v3·1 jullie mocht ervaren. 
En ééns zullen w:J P.lkaar tcrt:gzien in God, in le ·y~n 
en sterven be~oren wij Hem toe. 

Moeder Maril, wees on:e hulp en sterkte, en geleid 
O'."I:::.: h)vo m..-.:-. en vader naar de Hemel. 

Voor Uw deelneming, ondervo"lden tijdens de ziekte 

en na het overlijden vî1n mijn bAm1nde echtgenoot, 

onze zorgza:-ne vader, schoonvader en opa, bPfuigen 

wij U onze oprechte dank. 

FAMILIE WARGERS 

Denekamp, februari 1982. 

J. Benneker • ko5ter DenektJmp 




