
FRANCI SCOS 1 MO NDlAL 



t 
Wil rn uw gebed gedenken 

Johannes Antonius Arendsen 
echtgenoot van 

Gerda Theresla Chrl stl ana Mulder 

HU werd geboren te Hengelo Ov op 30 oktober 
1926 en overleed aldaar, gesterkt door het Sa· 
crament van de Zrel<onzalvlng, op 5 oktober 
1962. HIJ werd begraven op het r.-k . kerkhof te 

Borne op 8 oktober 1962 

Zijn leven, naar menselijke m~atstaf te vroeg 
geêlndlgd. mogen wij ons steeds herinneren 
als een voorbeeldige vervulling van de christe
liJke zegswijze: .,Bid en werk" Bidden heeft hij 
gedaan met heel zijn hart vol geloof, hoop en 
helde: en werken heeft hij gedaan vol zorg voor 
hen die hem waren toevertrouwd • en tot het 
allerlaatste toe. Zich volkomen bewust van de 
toestand waann zijn ongeneeslijke ziekte hem 
had gebracht, hield hij niet op zich toe te ver
trouwen aan God, want .,Eén Is de Baas", zoa ls 
hiJ het In alle eenvoud herhaaldelUk uitdrukte. 
Met hoeveel liefde hiJ omringd en met hoeveel 
zorg hij dag en nacht verpleegd werd, besefte 
hij. altijd dankbaar voor alles, en hij Is, dode
liJk vermoeid, in zijn e1gen hurs gestorven, niet 
In het ziekenhuis waar hij zo bang voor was 

Gerda, door onze tranen heen. mogen wij tegen 
elkaar zeggen, dat ons moo1e huwelijk moor 
geelnd1gd Is 

Uit de naoberschap, u1t de omgeving Is 1emand 
heengegaan op w1e men nooit tevergeefs een 
beroep deed: zijn technische kennis en vaardig· 
heid stonden altijd te beschikking! 

WiJ mogen hem de hemel niet misgunnen en 
b1dden tot God, de Heer van dit en het toe
komstig leven Heer, neem uw dienaar Johan, 
dre ons zo d1erbaar was op on de vreugde van 
uw hemelse heer'~kheld 

Voor uw belangstel lng tijdens de ziekte en uw 

deelneming na het overlijden van mijn man, onze 

vader, opa en zoon, danken wU u harteiUk. 

Uit aller naam: 
G Th. Ch. Arendsen-Mulder 

Hengelo Ov oktober 1962 
Hesselderweg 10 


