
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Dankbare herinnering aan 

JOHAN HERMAN FALKE 

Hij werd geboren 21 juli 1931 te Klaziena
veen; gaf zijn ja-woord op 21 april 1956 aan 
Ca,tharina Maria Voss. 
Uit deze verbintenis werden vier zoons ge
boren. Jan was een man die hard gewerkt 
heeft i-n de zorg voor zijn gezin . Hij had 
een -rust,ig stil karakter . Niet de man met 
vele en grote woorden, maar een man die 
door zijn doen karakter uitstraalde. 
Bij zijn collega's op de fabriek genoot hij 
vertrouwen . Hij schiep geen problemen , 
maar was recht op de man af , wanneer 
nod•i-g. Men kon op hem rekenen , kenae 
verantwoordelijkiheid. 
Tuinieren , alles wat groeide en bloeide 
boeide hem. Het luisteren naar muziek was 
•hem daarnaa,st alles. Een werkzaam leven, 
ook -nadat hij in 1987 een zware operatie 
had ondergaan. Bij de sterke man, die hij 
was, brak de lichamelijke en geestelijke 
weerstand. Door het verlies van het spraak
vermogen keerde hij nog meer i-n zichzelf 
en heeft er onder geleden. 

Deze zorgzame echtqenoot en vader, deze 
lieve opa voor zijn kleinkind, overleed plot
sel-i-ng op 15 december 1990 in Emmen. 
Op 19 december hebben we zijn stoffelijk 
lichaam begraven op he,t R.K. kerkhof te 
Erica. 
Daar zal het rusten tot op de dag van de 
Heer. 
Wij danken voor zijn leven onder ons, be
waren hem in onze herinnering. En probe
ren met de woord,en uit de liturg,ie van de 
overledenen te zeggen: ,,Waarlijk passend 
en billijk is 1het, dat wij U altijd en overal 
danken , eeuwige God, door Christus onze 
Heer. In w,ie voor ons de hoop oplicht van 
de opstanding: opdat zij, die door de ze
ke rheid van de dood bedroefd worden , 
door de belofte van een toekomstige on
sterfelijkheid zouden worden getroost. 
Want voor uw gelovigen Heer wordt het le
ven veranderd , niet weggenomen en is er 
bij de afbraak van het aard-se huis in de 
hemel een eeuwige woonplaats gereed ge
maakt. " 

Voor uw medeleven ,in deze voor ons zo 
droeve dagen danken 

C. M. Voss, 
kinderen en kleinkind . 


