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In Uw godvruchtig aandenken wordt ·aanbevolen 
de ziel van zaliger 

Johannes Hendrikus Klein Gunnewiek 
Weduwnaar van 

Grada Hendrika Hemmink 
geboren te Beltrum 14 sept. 187 6 en na voor• 
zien te zijn van de H.H . Sacramenten der zieken 
op 77 -jarlge leeftijd door een noodlottig ongeval, 
- hetzelfde dat de oorzaak was van de dood van 
zijn zo geliefde ~rouw - op 11 jan . 1964 In het 
R.K. Ziekenhuis te Groenlo overleden en begraven 

op het R.K. Kerkhof te Beltrum 15 Jan. d.a.v. 

"Zalig de doden, die In de Heer sterven . Nu 
immers zegt de H. Geest, rusten zij uit van hun 
arbeid, want hun werken volgen hen." 

(Ap. XIV.) 
,,Die met een vast vertrouwen op zijn arbeid terug• 
ziet, opent terstond de Heer de poort van de hemel, 
als hij daar aanklopt, omdat hij met vreugde zijn 
rechter verbeidt en zich over de glorle, die hem 
wacht, verheugt." (H. Gregorlus). 
0 Nu laat Gij uw dienaar heengaan in vrede, vol• 
gens Uw woord ." (Luc. Il, 29) 
Spoedig Is hij zijn goede vrouw In de eeuwige rust 
gevolgd: zo zijn ze belden, die op aarde zo aan 
elkaar gehecht waren, weer In de hemel verenigd. 
Lieve kinderen en zij, die ook mij evenals mijn 
vrouw zo goed In onze ouderdom verzorgd heb• 
ben, troost U met deze gedachte, dat het voor 
ons beiden zo beter Is: wij weten, hoe hard de 
slag voor U Is aangekomen door het noodlottig 
ongeval, dat ons beiden de dood veroorzaakt heeft: 
In dit verdriet zullen wij U vanuit de hemel de 
nodige troost en kracht geven. Wij danken U 
voor Uw kinderlijke liefde; blijft gij ook In Uw 
gebed aan ons denken en blijft goed voor elkander. 

R. 1. P. 
Onze Vader Wees Gegroet 


