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In ons gebed en in on'l.e herinnering blijven 

we dankbaar gedenken 

G r11dns Johnnnes Ier Duis 
weduwnaar va • 

JOHANNA GEZIEN A EUPHEMI \ L' IKENS 
Hij werd geboren op 17 oktober 1908 te Nrd. 
Deurningeu. Na het ontvangen van her H. Sa
crament der Za lviug overleed hij plorseling in 
het r.k. Ziekenhuis te Oldenzaal op 29 no
vember 1990. Op 4 decemher d.a.v. hebben 
we zijn lichaam roevenrouwd aan de aarde op 
het r.k. kerkhof te Noord Deurningeu. 

Lieve vader. schoonvader. opa en broer, nu je 
er niet rueer hent beseffen we des re meer 
wat we in je hebben verloren. 
Zijn hele leven hedt hij hard gewerkt en stond 
altijd klaar voor andere mensen. 
Hij was een mens eenvoudig van aard. waar
bij hij voor ziehuif geen luxe verlangde. 
Ondanks zijn handicap aan ZIJn been waarvoor 
hij ruim 2 jaar in het sanatorium te Wijl< aan 
Zee heeft gelegen, bleef hij zich inzetten voor 
de boerderij, samen met zijn vrouw en broer. 
Het verlies van zijn vrouw bijna 12 jaar ge
leden viel hem erg zwaar. 
Samen met de kindert.'n en zijn broer leefde 
hij daarna nog enkele jaren gelukk•g. 
Over de oorlogsjaren wist bij alt•Jd iedereen 
te boeien. 

Zijn handicap bleef hem op latere leeftijd ach
tervolgen, waarvoor er ruim één jaar geleden 
een operatie nodig was , het verwachtte resul
taat bleef echter uir. waardoor zijn gezondherd 
sreeds meer achteruit ging, en aangew<'zen 
was op hulp van kinderen en wiJkverpleeg
kundigen, 

Lieve kinderen. kleinkinderen en bro<'r. ik dank 
jullie voor alle liefde en roewiJding die ik van 
julhe heb gekregen. bewaar de goede band in 
onze familie. Treur niet al te zeer. mtjo plaats 
is nu bij God, waar ik jullie voorspr~ker zal 
zijn, bliJf in jull ie gebed aan m tj d~nken. 

Unze Vader Wees Gegroet 

Voor uw medeleven en deelneming en de 

laatste eer aan heru bewezen, bernigeo wij U 
onze harrelijke dao1k. 

FA \1 1LIE TêR DU!S 

Noord Deuroiogeo, december 1990 
Schiltma .Jweg IS 


