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In dankbare herinnering aan 

Johannes Alfonsus Dood 
echtgenoot van 

Maria Johanna Mina Heurman 

Vader werd geboren te Losser op 21 sept. 1894. 
Gesterkt door het sacrament der zieken is hij op 
de tweede Paasdag, 23 april 1973, in het Dinkel
ziekenhuis te Losser overleden. We hebben zijn 
lichaam op 26 april d.a.v. te ruste gelegd op het 

r.k. kerkhof te Glanerbrug. 

De man, van wie wij vandaag afscheid nemen, 
was voor velen een bekende verschijning. Jaren
lang kon je hem in Glanerbrug tegenkomen ,n de 
uitoefening van zijn beroep. leder zal daar zijn 
eigen herinneringen aan bewaren . 

Hij was een vreedzaam man. Zijn leven lang 
heeft hij samen met zijn vrouw, zijn uiterste best 
gedaan om een hechte band te smeden in zijn 
gezin. Ruzie en onenigheid waren hem een doorn 

in het oog. 
Hij was een man van principes. Bij iedere beslis
sing wilde hij zich laten leiden door de stem van 
zijn geweten, en dat schonk hem dan zichtbaar 
rust en tevredenheid . 
Hij was een gelovig man. Dat bleek uit zijn grote 
kennis van de bijbel, zijn meeleven met het lief 
en leed van de Kerk, en vooral uit het voorbeeld 
dat hij zijn kinderen gaf. 
Hij was een lieve opa voor zijn kleinkinderen en 

hij was zielsblij dat hij tijdens zijn ziekte de 
allerkleinste nog mocht zien . 
Hij was tenslotte een man die aan den lijve 
heeft ondervonden wat het betekenen kan Christus 
te volgen en je kruis op te nemen. 
Het komt ons niet toe, God, te vragen naar het 
waarom. Wij bidden U slechts dat zijn voorbeeld 
ons de moed mag geven ons opnieuw toe te 
vertrouwen aan dit leven. Help ons te geloven 
dat hij thans in de stad van vrede is, waar 
vreugde is voor altijd . 

Voor de vele blijken van medeleven, betoond tij

dens de ziekte en na het overlijden van hem die 

ons zo dierbaar was, betuigen wij u onze op

rechte dank. 

FAM. DOOD 


