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echtgenoot van Johanna Gezina Maria Mulder 
geboren te Hengelo (OI 6 april 19 17, overleden 
te Hengelo , nog voorzien van de Genademidde
len der H. Kerk, 22 oktober 1966 en begraven 
27 oktober d.a.v. op het r. k. kerkhof a ldaar. 

Het was op zijn vrije zaterdagmorgen , beiig met 
zijn liefhebberijen en bl ij en opgewekt ging hij 
van huis. Enkele meters verder gebeurde het. 
Hij werd gegrepen door een auto en lag be
wusteloos neer op str~at. Zijn vrouw en kinderen 
hoorden het rumoer en zagen hun dierbare vader 
en man slachtoffer van het verkeer. Hij leefde 
nog enkele uren en toen riep de Goede God hem 
tot Zich. Wat oen verdriet in dit gezin. Dit ge
tin moest opeens hun vader missen. 
En hij was oen vader in de echte en volle zin 
van het woord . Hij offerde zich totaal op voor 
de zijnen. Zijn vrouw en kinderen waren hem 
alles. Daar werkte hij voor. Van de morgen tot 
de avond. Hij toonde belangstelling voor school 
en parochie, omdat hij wist dat hot goed was 
voor zijn gezin. 
Zo staan zijn dierbare vrouw met Ben. Gerard, 
Gerrie en lrma verdrietig rond het sterven van 
hun vader , die zij nog niet konden missen. Het 
enigste, dat ons kleine mensen overblijft is: te 
bidden tot de grote en Goede God, de Vader 
ook van dit gezin: ,.Neem hem op in Uw eeuwig 
Rijk. Wij danken U Heer, God, voor deze vader, 
die ons zo nabij en dierbaar was en die nu 
plotseling is weggevallen uit ons midden. Wij 
danken U voor de liefde die hij gaf, de vrede, 
die van hem uitging en wij bidden U: laat hij 
blijven voortleven in zijn vrouw en kinderen in 
hun hart en in hun levensdurf". 
We blijven met vader en met elkaar verbonden, 
dieper en sterker dan ooit. 
Moeder van de Rozenkrans en H. Gerardus, be
scherm en zorg voor dit gezin. 


