
Ter dankbare herinnermg aan 

RIEKS BELT 
echtgenoot van 

ANNA CHRISTINA MOHLMAN, 

Frederlcus Johannes Jozef Belt werd 
geboren te Slagharen op 24 april 
1928 en overleed, na een kortstondtg 
ziekbed op 27 december 1979, nadat 
hij in volle berusting het H. sacra
ment der zieken had ontvangen. ZiJn 
lichaam hebben wtj op Oudejaarsdag 
te rusten gelegd op het R.K. kerkhof 
alhier. 

-o-

Rieks Belt - 51 jaar oud of liever 
gezegd 51 jaar jong - aanvaardde 
met PIJn en verdrtet in ZIJn hart het 
onvermudelijke van zijn ongenees
lijke ziekte. Maar hu aanvaardde het 
ook in overgave met een dankbaar 
hart voor de ruim 25 jaar waarin hiJ 
samen met ziJn echtgenote voor ZIJn 
vier kinderen heeft mogen zorgen. 
Voor wie Rieks oppervlakkig kende, 
kon hiJ wel eens te direkt overkomen, 
maar 1n ziJn hart was hij een mens 
met een fungevoeligheid en ernst, d1e 
verwarmend waren 

Men kan zich heel goed voorstellen, 
dat zun echtgenote en kinderen in· 
tens bedroefd zijn, omdat zij vader 
zo vroeg moeten m1;;sen. Maar toer 
mogen zij zich troosten en kracht 
putten uit de geloofsovergave, waar
mee hU het !Uden en sterven heef, 
aanvaard. En krachtens ons geloof 
mogen wtj - weliswaar met veel pijr 
1n ons hart - erop vertrouwen, dat 
de Kerstvrede die Christus ons allen 
wil geven, vader ten deel gevallen is. 
Dat vader bovendten onze noden en 
zorgen bij God wtl bluven aanbeve
len, zoals hU ook tijdens zijn leven 
met moeder voor de kinderen zorgde. 
Laat deze erfenis van vader een 
troost en ins;Jiratic ZIJn om 1n zijn 
geest het lo· en verd~r te gaan, zoals 
hij dat zou wensen. 

Lieve vader en man, dank voor alles 
en leef in Gods vrede! 

WiJ danken u allen oprecht voor de 
vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en na het over11Jden van 
onze lieve man en vader. 

FAM. BELT. 


