
Voor uw b lijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve man, vader en opa, zeggen wij 
U onze oprechte dank. 
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Amai lastraat 21 

t 
Gedenk in uw gebeden 

JAN BASSEMAN 
echtgenoot van W lllemlna Maria Oude Nijhuis 

HIJ werd geboren te Lonneker op 14 december 
1903 en de Heer riep hem plotsel ing terug op 
22 maart 1960 te Hengelo (0). Op 25 maart 

d.a.v . vond de crematie pl aats te Usselo. 

In de prefatie van de H. Mis voor de overlede· 
nen bidden wij: het leven wordt niet opgeheven. 
maar veranderd. Di t houdt in, dat al len die in 
Christus geloven, wel zullen sterven, maar niet 
voor eeuwig. Hun aards leven houdt op te be· 
staan, maar het ander leven, het leven in Chris· 
tus gaat door en zal zijn vol tooi ing vinden in 
de verrijzenis. 
Zo heeft Christus het ons immers gezegd: .. Wie 
in MIJ gelooft, zal niet sterven In eeuwigheid"'. 
Deze woorden wi llen wij gedenken bij het af
scheld van onze man en vader en opa. WIJ had· 
den hem nog graag in ons midden gehad on
danks zijn zwakke gezondheid, die hem het Ie· 
ven niet zo gemakkelijk maakte. Door de plot· 
sel inge dood Is hem misschien nog veel veel 
ellende en lijden gespaard gebleven. 
WIJ wil len hem dankbaar blijven voor al het 
goede, dat hij voor ons heeft gedaan, voor zijn 
toewijding, zijn zorgzaamheid, zijn werk en zijn 
l iefde. 
Wij geloven en mogen erop vertrouwen, dat God 
hem zal belonen voor alles, wat hij voor ons 
heeft betekend en voor het goede voorbeeld, 
dat hij ons heeft gegeven met de woorden: kom 
binnen, gij goede en getrouwe dienaar. 
Heer, geef hem de eeuwige rust • en het eeuwig 
licht ve rlichte hem: dat hij ruste In vrede. 
Amen. 




