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Gedenk in uw gebed en i\lisofier 

JOHANNES I IENDRIKUS WEG HORST 

Geboren 5 november 1914 te Hasselo. 
Overledt·n in het r.k . ziekenhuis te I lengelo, 
gesterkt door de H. Sacramenten van de Kerk 
25 mei 1977. 7ijn lichaam is te rusten ge· 
legd op het r.k. kerkhof te Borne 28 mei d.o. v. 

Johan is ruim 62 jaar geworden. Hij heeft 
niet veel zon in zijn leven gekend, de stormen 
van het leven zijn zijn deur niet voorbij· 
gegaan. Hij heeft jarenlang met zijn moeder 
waar hij go2cl voor was op het ouderlijk 
erf gewoond. Zijn vader ontviel hem reeds 
op 20 jarig<l leeftijd. 
! lij had een zeker minderwaardigsheidsgevoel 
over zich. Hij was wantrouwend tegenover 

7ijn omgeving, toch was hij blij met de con
tacten die hij met de mensen uit zijn buurt 
had. Hij had een zeer goede eigenschap: 
hij sprak geen kwaad over anderen, die hem 
niet zo erg goed gezind waren. 
Hij stelde geen eisen aan het leven, als hij 
maar z'n vrijheid en z'n vee had, dan kon 

hem heel de wereld gestolen worden. Toch 

droeg hij zijn leven lang verdriet rret ûch 

mee: v<!rdriet en onv,:nnogen, het misluk
ken van plannen, tcgensh,g, v•: rd1iet cm het 
lijden; waarvoor?, verdriet om em dode. 
Verdriet zonder woorc!rn, zonder klacht. 
Verdriet dat ten dode ii, totdat het leed is 
volbracht. 

Hij kwam er niet uit. Het dreef hem in tie 
eenzaamheid. Het holde zijn leven uit, het 
ontkrachtte zijn lichaam, htt leidde tot bitter· 
heid. 
Moedeloos ging hij iij:i we;:,, zonder verder 
te komen. Toch wist hij dat Gods heerlijk
heid opweegt trge n iedere klecht en de nacht 
voor goed verdrijft me t al haar sombere ge· 

dachten. 
Moge hij nu rusten in vrede en ,·oor altijd 

Gods schoonheid zien. 

Voor Uw medeleven na het overlijden van 

onze broer en zwager, zeggen wij U onze 

ha~telijke dank. 




