
Gedenken wij in onze gebeden en 
Eucha rist ie viering 

JOHANNES HERMANNUS DRENTH 
we duwna ar van Gerritdina Ma ri a Kamp 

geboren te Den Ham 12 a ugustus 1893. Na 
gesterkt te zijn door de H.H. Sacramenten der 
zieken , overleed hij in het St. Gerardus Majella 
Ziekenhuis te Hengelo (0 1 18 september 1972 . 
Zijn lichaam hebben wij te rusten gelegd op 
het r . k. kerkhof te Hengelo (0 ) 21 sept. 1972 . 

Ruim drie weken, na het overl ijden van moeder, 
is vader haM in de dood gevolgd . 
Hij was een goede echtgenoot , vader en opa . 
We mo9en d e Goddelijke Voorzienigheid dank· 
ba~ r ziin, da t d i t alles zo is verlopen, Immers 
na de dood va n Iiin vrouw, scheen ook voor 
hem het aardse leven voorbij te zijn. Oe moed 
om verder te le ven had hem verlaten . Gedu
rende de lange ziekte vêln zijn vrouw gi ng hi j 
haar iedere dag bezoeken in het ziekenhuis en 
heeft zo zijn laatste krachten voor zijn vrou ·" 
gegeven . Dapper heeft hij afscheid genomen 
van zijn dierba re kinderen en kleinkinderen . 
Bewust dat de tijd gekomen was, dat de Hee r 
hem rie p voor het Vaderhuis . In de eenvoud 
va n zijn har t heeft hij a lles blij ten offer 
gebracht in zijn la ng leven met zijn l ief en 
leed. Moge 0. L. Heer hem nu belonen met 
een eeuwig loon met zijn vrouw in de hemel. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, da nk voor a lle 
goede zorgen aan mij en moeder bewezen. Bid
den wij veel voor elkadr, Eenmaa l zijn we allen 
verenigd bij God. 
Heer, onze God wij bidden U, dat onze vader 
samen met moeder mogen de len in de Heerli jk
heid va n de Verri jzenis en o nze voorspra a k en 
voorbeeld mogen zijn . 

Heer Jesus , geef hem rust en vrede . 
Maria van Altijdd. Bijstand, bid voor hem . 


