


t 
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS DEETERINK 

echtgenoot van 

Elisabeth Temorsche 

Hij werd geboren te Buurse 17 februari 1909. 
Tot voor 3 weken genoot hij een goede gezond
heid, die hem in staat stelde om zijn, door God 
gegeven opdracht, goed voor zijn vrouw en kin
deren te zorgen, plichtsgetrouw vervulde. 

Totdat, geheel onverwacht, ook voor hem "zijn 
uur" gekomen was. In de nacht van 25 op 26 
januari zakte hij in het ziekenhuis plotseling in 
elkaar en stierf, onmiddellijk daarna voorzien van 
het Heilig Sacrament der Zieken. 

Op maandag 29 januari d.o.v. is hij begraven op 
het r.-k. kerkhof te Buurse. 

Binnengebracht in het ziekenhuis zei hij tegen 
zijn vrouw: .,Ik ga door de voordeur het zieken
huis in, maar ik kom er langs deze weg niet 
levend meer uit". Met deze woorden maakte hij 
haar deelgenoot van zijn voorgevoel "nu is mijn 
uur gekomen''. 

Ook in de H. Schrift ontmoeten we meermalen 
deze uitdrukking, maar dan komend uit de mond 
van Jezus zelf, b.v. op de bruiloft te Cana, als 
antwoord op Maria's voorbede voor de jong-

gehuwden: ,.Ze hebben geen wijn meer". Ant
woord van Jezus: .,Vrouw, is dat soms uw zaak? 
Nog Is Mijn uur niet gekomen". 

Zo ook op Witte Donderdag, als de leerlingen 
Jezus vragen: .,Waar wilt Gij dat wij het Paas
maal voor U gereed maken. Antwoord: .,Gaat 
naar de stad en zegt aan die en die, de Meester 
laat weten, Mijn uur is nabij, bij u wil Ik met 
Mijn leerlingen het Paasmaal houden". 

En dan nog in de Hof van Olijven tot Petrus, 
Jacobus en Johannes als ze voor de derde maal 
ingeslapen waren ondanks Zijn klacht: ,.Kunt gij 
dan niet één uur met Mij waken?" Zijn doods
angst was toen juist op het hevigst. ,.Slaapt dan 
maar door en rust uit. Nu is 'het uur' geko
men, waarop de Mensenzoon wordt overgeleverd 
in de handen van zondaars''. 

Ook voor ons is dit uur reeds vastgesteld en 
iedere dag komt het dichterbij. Om wanhopig te 
worden? Ik meen van niet! God zou geen God 
zijn, als Hij dit onheil niet kon afwenden. God 
zou ook geen God zijn, als Hij ons niet zo be
minde, dat Hij ons deze beproeving niet heel 
graag zou besparen. Er is maar één zinnig ant
woord en wel dat Hij voor ons iets beters in 
petto heeft. Dit vloeit voort uit de noodzakelijke 
aard van Zijn wezen en de doelmatigheid van 
Zijn handelen. Daarom is het verantwoord om in 
Hem te geloven en op Hem te vertrouwen. 
Paulus zegt "Hij laat alles ten goede voor die
genen die Hem liefhebben" 

Troost u zelf en anderen met deze gedachte, die 
u de moed zal geven om u in te spannen, altijd 
te leven zoals Hij het wil. Dan mag ook "uw 
uur" komen en is Hij er óók voor u! 


