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JACOBUS STEPHANUS BASTIAANS 

echtgenoot van 
Catharina Cernelia Leloux 

Hij werd geboren te Steenwijkerwold 6 
maart 1894. Na gesterkt te zijn door het 
H. Soerament der zieken overleed hij nog 
onverwacht op 25 maart 1978. Wij hebben 
zijn lichaam op 30 maart ter ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof te Steenwijkerw.old 
in afwachting van de glonevolle vernJze. 
nis. 

Voor uw betoonde belangstelling en voor 
uw medeleven zeggen wij u hierbij hor
telijk donlc. 

FAM. BASTIAANS 

Op het uur, dat wij in de parochiekerk 
de Verrijzenis vierden van Onze Heer Je
sus Christus, Is deze goede echtgenoot 
en vader van ons heengegaan. Wij zullen 
moeten wennen aan de lege plek in zijn 
huisje aan de Nijberslaan en in de pa. 
rochtekerk. Met dezelfde trouw, waarmee 
hij zovele jaren naar zijn werk is gegaan 
om te zorgen voor zijn vrouw en l<tnde
ren, ging hij na zijn pensioen ieoere dag 
naar de kerk om voor hen te btdden. 
Wat kunnen WiJ aan hem een lijne herin
nering bewaren. Met zijn dierbare vrouw 
tS hij bijna zesttg jaar gelukl<ig gehuwd 
geweest. Zijn kinderen hebben aan hem 
een vader gehad, die olies voor hen 
overhad. Wat hiJ op zich nam, volbracht 
hij met een geweldige trouw. 
Hij had gelukkig geen lang ziekbed en 
mocht tijdig gesterkt worden door het 
Sacrament, waarin Christus de ziel:e mens 
wil ontmoeten. Op de vooravond van het 
Verrijzenisfeest heeft hij zijn even uit 
handen gegeven om het neer te leggen 
in de handen van God. 
Nu mag hij ten volle deel hebben aan 
het Leven van zijn verrezen Heer, Die hij 
op aarde altijd zo trouw gediend heeft. 
Dit moge een troost zijn voor allen, die 
van hem hielden, vooral voor zijn echt
genote, kinderen en kleinkinderen. 

Hij ruste in vrede 


