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Mét Christus heeft hij veel geleden op aarde. 

Moge hij nu met Hem verenigd zijn in de hemel. 

JOZEPH ATHMER 
weduwnaar van Gezina Johanna NOL TEN 

eerder van Geertruida Maria GROENEVELD 

Geboren 16 januari 1900 te Schwagstorl in Duits. 
land. Hij overleed te Denekamp, voorzien van de 
sakramenten 19 november 197 4. Na een plechtige 
uitvaart begroeven we hem op het kerkhof van 
zijn parochie te Bewningen 22 november. 

Als een godsdienstig man die voor zijn beginselen 
uitkwam, als een voorbeeldig echtgenoot en goede 
vader voor zijn talrijk gezin, die voor de opvoeding 
en vooruitgang in de wereld van zijn kinderen 
alles overhad - z6 heelt de overledene uit zijn ge. 
loof geleefd. 
Het Jijden, wat de oorlog over hem uitstortte, was 
onvoorstelbaar zwaar. Vooral toen zijn lieve vrouw 
en moeder van zijn kinderen tijdens zijn gedwon
gen afwezigheid stierf en begraven werd. 
Ook de laatste jaren van zijn leven waren een 
kruisweg. Eerst werd zijn tweede echtgenote door 
een beroerte getroffen, zodat zij in een ziekenhuis 
en verpleegtehuis verzorgd moest worden, maar 
daarna hiJzell ook. Een paar jaar lang werden zij 
beiden in het verpleegtehuis in Denekamp liefde
vol verpleegd ofschoon op verschillende kamers. 

En zó kon hij óók niet bij de uitvaart en begra
fenis van zijn tweede vrouw aanwezig zijn. 
Ruim twee jaar overleefde hij zijn tweede vrouw 
Zijn grootste lijden was misschien wel, dat zijn 
geestvermogens wel, maar zijn spraakvermogen 
niet meer functioneerde. Zo moet zijn eenzaam
heid wel erg groot geweest zijn. Met christelijke 
berusting en vrome moed heeft hij dit krui s gedra
gen, 
Het goede, van hem ontvangen, en z11n voorbeeld 
zal vooral voor zijn kinderen en kleinkinderen een 
aansporing zijn hem als een goed mens en chris
ten na te volgen. Terwijl de dankbaarheid geen 
rust zal vinden als we niet bidden voor de rust 
van zijn ziel, die hier zoveel leed en angst te 
verwerken kreeg. 

Wij danken u allen voor het medeleven bij het 
overlijden en de begrafenis. 

Familie Athmer 




