
Dankbaar blijven wij gedenken 

Johannes Antonius Betting 
sinds 1983 weduwnaar van 

Euphemia Maria Wilhelmina Kuipers, 
geboren te Lichtenvoorde 27-9-1916 

overleden te Losser 6-3-1987. 

Toc h nog onverwacht is vader en opa van 
ons heengegaan. Voor ons, zijn kinderen 
Wim, Annet en Johnne en voor zijn klein. 
kind Mirnah, laat hij een lege plaats ach· 
ter op het vertrouwde ouderlijk huis aan 
de Hogeboekelweg. Hier speelde het hele 
leven van ons gezin zich af. In dit hu1s 
ontvingen wij het leven van vader en moe
der, maar ook moesten wiJ in dit huis af· 
scheid nemen van het leven van onze 
ouders. Bij het afscheid van vader voelen 
wiJ ons getroost, dat hij niet tegen zijn ster
ven opzag, misschien veeleer dat hij er in 
stilte naar verlangde. Want sinds de ziekte, 
het lijden en sterven van zijn vrouw, viel 
voor hem de le~enslust weg: mede ver
sterkt door de ziekte waaraan hij zelf leed. 
Vanaf die tijd leefde vader een terugge
trokken bestaan. Daarvoor had vader wel 
een duidelijke betekenis In de Losserse 
gemeenschap. Velen kennen hem nog 
vanuit het Postkantoor, waar hij de men
sen vanachter het loket behulpzaam was, 
of als collectant van de Maria Geboorte
kerk, wat hij 10 jaren heeft gedaan. 

Allen die hem kennen, denken terug aan 
een erg rustig man, die het leven van di
verse kanten in ogenschouw nam; geen 
zwart-wit denker, maar hij dacht genuan
ceerd ; een zachtaardig mens was vader 
In zijn goede tijd vond hij ziJn grootste 
ontspanning in zijn tuin. 
Nu vader weer verenigd IS met moeder, 
mogen wij, die achterblijven, onze troost 
vinden in het geloof, dat de Levende, onze 
God, aan vader nu een eeuwige levenszin 
heeft gegeven, ofwel vader heeft ,opgewekt' 
zoals Hij ook Z ijn Zoon Jezus uit de dood 
heeft ,opgewekt' op Paasmorgen. Dit nieu
we leven voor eeuwig gunnen wij vader 
en opa van harte, samen met moeder. 

Na het sacrament van de z1eken en zijn 
sterven op 6 maart hebben we vader op 
10 maart na zijn uitvaartmis in de Maria 
Geboortekerk te Losser te ruste gelegd 
bij moeder op het parochiekerkhof aldaar. 

Voor uw belangstelling en medeleven, be
toond na het overlijden van onze lieve va
der, schoonvader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Annet en Johnne 
Mirnah 

Wim 


