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In Gebed en H. Misoffer gedenken wij 

Johannes Hendricus Geurlnk 
Geboren te Lintelo op 6 oklober 1902 over
leed hij, gesterkl door de H. Sacramenlen 
der Zieken. op 's Heren Hemelvaart 16 mei 
1985 in 't SI. Jozefziekenhuis Ie Doelinchem. 
Op 20 mei vierden wij rond hem de H. 
Eucharistie in de parochiekerk te Breeden
broek en legden wij zijn lichaam ter rvsle 
op het kerkhof aldaar. in afwachting van 
de blijde Dag der Verrijzenis . 

"Als God ons thuis brengt uit onze bal
lingschap, dat zal een droom zijn". (Ps. 126) 
Reeds geruime tijd voel de Jan, dat zijn 
krachten verminderden en dat zijn levens
einde naderde. 
In al'e geduld aanvaardde hij zijn ziekte. 
die zonder uitzicht was op herslel. In ge
loof vertrouwend op Zijn Heer. bereidde hlJ 
zich voor op 1 afscheid uil dit leven. In 
volle overgave en welbewusl ontving hij de 
H. Sacramenten der Zieken 
Aan 't begin van hot feest van 's Heren 
Hemelvaart legde hiJ zijn leven terug 1n de 
handen van ZiJn Schepper: God heeft ham 
thuisgebracht uit zijn ballingschap. 
Wij bewaren aan zijn leven een dankbare 
herinnering. In eenvoud beleefde hij zijn 
geloof; zolang hem dil mogelijk was, ging 
hij ter kerke en toen hij daarioe niet meer 
in staal was, heeft hij zich in alle stilte 
tot God gewend als ,.Zl1n goede en getrouwe 
knecht" . 

Aan de gemeenschap van mensen heeft hij 
zijn diensten aangeboden door te bouwen. 
Levend en wonend temidden van Gods blijde 
natuur beleefde hij een gelukkige oude dag 
samen met Lena en Willem. 
Dierbare familieledan . buren en bekenden, 
bedankt voor jullie hartelijkheid en goede 
zorgen. thuis en tijdens mijn verbijt in ' t 
ziekenhuis. Mijn taak is nu volbracht, be
waart Uw onderlinge liefde. Mogen we eens 
weer verenigd zijn in Gods Vaderhuis. 
Barmhartige God. schenk Uw dienaar ver
geving en toon hem Uw barmhartigheid. 

Moge hij rusten In vrede. 

Voor de ve:e blijl<an van medeleven tijdens 
de ziekte en bij 'I overlijden van onze 
dierbare broer. zwager en oom 

JOHANNES H. GEURINK 

betuigen wij U onle welgemeende dank. 

Fam. Geurink-Decker3 

Lintelo, mei 1985 


