
Ter dankbare herinnering aan 

ARIE JAN EXTERKATE. 

HIJ werd geboren te Goor OP. 21 september 
1906. In een gelukkig huwel iJk met Gerarda 
Cornel ia Van Dorrestijn hadden ze samen de 
zorg voor vier kinderen. HIJ was gelukkig in 
zijn huwelijk en samen deelden zij lief en 
leed. Hij genoot volop van zijn pensioen. HIJ 
was een zorgzame en liefdevolle vader, hij 
had altijd belangstelling voor zijn kinderen en 
klein-kinderen. Zijn laatste re is is geweest 
naar Velsen, waar hij zijn zoon en schoon
dochter heeft bezocht . Toen overviel hem plot· 
seling de dood, waarvan Christus zegt: ,,De 
dood komt als een dief in de nacht". Maar we 
weten, dat vader niet onvoorbereid was. Nog 
vóorzien van het sacrament van de ziekenzal
ving, overleed hij te IJmuiden op 24 januari 
1971. 

Droefheid is er nu bij ons die achterblijven, 
bijzonder bij zijn vrouw, die hem zo node kan 
missen. Maar door de droefheid heen wil ons 
~eloof ons sterken. Wij willen ons vasthouden 
aan onze God, die niet de dood maar het le
ven wil. 
In deze God geloofde onze man en vader. 
Hem wilde hij dienen in z'n leven. Daarom 
stond hij ook altijd voor iedereen klaar, vooral 
voor zijn kinderen. 
Vele Jaren gaf hij zijn beste krachten aan Hit• 
wonnen levenskracht. 
Dierbare vrouw, kinderen en klein-kinderen, 
hebt dank voor alle liefde en goedheid, die ik 
van jullie genoten heb. Blijft een steun voor 
moeder en staat haar in alles bij . 
Tijdens de viering van de H. Eucharistie op 28 
januari 1977 hebben we God gedankt voor zijn 
leven temidden van ons. Daarna hebben we 

zijn lichaam te ruste gelegd op het parochieel 
kerkhof te Goor. 
Moge hij nu rusten in de heerlijkheid van 
Christus. 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden na 
het plotseling overlijden van mijn man en onze 
vader en grootvader zeggen wij u onze harte
l ijke dank. 

Fam. Exterkate 




