
In dankbare herinnering aan 
Johannes Martinus Freriksen 

Hij werd 2 februari 1914 te Lonneker 
geboren en door de doop opgenomen 
in de H. Kerk. Reeds op jonge leeftijd 
kreeg hij een ziekte te verwerken waar
van hij nooit meer zou genezen. Na 
overlijden van zijn moeder stond vanaf 
1938 de deur voor hem open bij zijn 
pas getrouwde zus, de familie Otten, 
waar hij meer dan veertig jaar zijn thuis 
mocht vinden. Meermalen gesterkt door 
het sacrament der zieken overleed hij 
op de feestdag van de H. Johannes de 
Doper, 24 juni 1983. Na een gemeen
schappelijke Eucharistieviering hebben 
we hem op de 28e d.a.v. te rusten ge
legd op het r.k. kerkhof te Enter in 
geloof dat ook hij geroepen is om eeu-

wig te leven. 

Eindelijk, mogen we zeggen, is aan de 
lijdensweg van Johan een eind geko
men. Meer dan vijftig jaar heeft hij met 
een kwaal moeten leren leven en heeft 
daarbij meerdere keren diverse zieken
huizen bezocht met de hoop genezing 
te zullen vinden. Maar ondanks de 
vooruitgang van de medische weten
schap heeft hij nooit dat verlossende 
woord mogen horen: u mag naar huis, 
u bent weer beter. Integendeel, hem 

werd door meer dan een deskundige 
arts meegedeeld: we zullen doen wat in 
ons vermogen ligt, maar we kunnen u 
niet weer beter maken. Johan heeft in 
zijn leven geleerd deze harde uitspraak 
te aanvaarden. Maar hij heeft het ver
werkt als een volwassen en gelovig man. 
Daarbij heeft hij zich op allerlei manie
ren in het gezin aangepast en verdienste
lijk gemaakt en was er niet meer uit 
weg te denken. 
Johan, wij danken je voor wat je on
danks je handicap voor ons bent ge
weest. Je vriendelijkheid en hulpvaar
digheid en je onafscheidelijke rokertje 
zullen we nooit meer kunnen vergeten. 
Moge de God van levenden die alleen 
in staat is oin alle kwalen te genezen 
ook jou verwelkomen in het Vaderhuis 
waar alle leed geleden is en al het 
kwaad vergeven. Rust in vrede. 
H. Maria, H. Johannes spreek voor ons 
ten beste. 

DANKBETUIGING 
Voor uw getoonde blijken van beJ.ang
stelling tijdens de ziekte en van deelne
ming na het overlijden van onze lieve 
broer, zwager en oom, betuigen wij u 
onze hartelijke dank. 

Enter, juni 1983 

Familie Freriksen 
Familie Otten 




