
G e denk In uw gebe d e n 

Nico Wijering 
xoon van Petri.,s Wije rlng e n Maria Haakman 

Hij werd geboren t e Losser op 30 a prll 1959. 
GHte rkt door he t H. Oliesel, stierf hij onverwaeht 
op .zondag 25 maart 1973. Ne een Evcharistie· 
viering In de pa rochiekerk van St. Martinus te 
Louer, hebben zijn fe mllieleden xijn lichaam te r 
ruste gelegd op het Katholiek kerkhof In Losser, 
vertrouwend op de belofte van d e Heer, gelovend 
in Diens Opstanding en Wede rkomst. Dat wu op 

dondorda9 29 maart 1973. 

Onbegrijpelijk komt het ons mensen voor, dat NI · 
c:o - zo jong nog - voor zijn Heer versch• en. HIJ 
le e k een lang en blij leven voor zich te hebben. 
In de Mavoschool te Losser, waar hij een gezien 
kam e raad van de anderen was, bereidde l,ij z ich 
daarop voor. Als Jonge akoliet van de parochie 
St. Më1rtinus was hij een trouw lld van da groep, 
waar Je op kon bouwen, Nog dezelfde morge n van 
zijn h eenga a n diende hij in de H. Eucha ristie . 

Bij al ons ve rdriet geldt maar ê ên troost: het woord 
ve n Jezus, Die zegt: Ik ben de verrijze nis en het 
leven. Wie In Mij gelooft, zal leven, al is hij ook 
ges torven; en led•r die leeft en gelooft In Mij, xai 
niet sterven In eeuwigheid. 

Of tot vreugde van N ico en va n ons dat andere 
woord van de Heer: Ik ben het levende Brood, 
dat uit d e he me l Is n edergedaald. Als Ie mand 
van dit Brood e e t, zal hij leven in eeuwighe id. 

Nico, tot weerzie ns In het Vaderhuis 

Druk: de Lange - Losser 

Voor uw blijken van deelneming na het over
lijden van onze lieve zoon e n broer, e n de 
laatste eer aan hem bewezen, zijn wij u zeer 

dankbaar . 

P. M. Wijering 
M. G. W1jering-Haakman 
en kinderen 




