
In dierbare herinnering aan 
GERARDUS HANTER 

weduwnaar van 
MARIA GEZINA JEUNINK 

Geboren re De Lurre 6 juni 1881, voorzien 
van het sacrament der zieken overleed hij 
re Losser 14 nov. 1976. Zijn lichaam werd 
17 nov. begraven in her parochieel kerkhof 
re Denekamp waar her de blijde Verrijze-

nis wachr. 

Bii de kerkelijke uitvaar! en begrafenis van 
onze geliefde vader en groorvader hebben 
wij in de liturgie overwogen en çiebeden: 
.Mogen Gods engelen u geleiden naar het 
Paradijs. mogen de martelaren u opnemen 
als ge daar aankomt en mogen ze u bren
gen naar de heilige ~rad van het hemelse 
Jeruzalem. En moogr ge daar de eeuwiçie 
rust genieten in vrede.· Vader en groot
vader is nu van ons heengegaan ; aan een 
welbesteed leven hier op aarde is nu een 
einde gekomen; zijn liefde, zorg en belançi · 
stelling voor zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen heetr nu hier opgehouden en dat 
zullen wij voortaan missen. Zijn dood bere
kent echter niet het einde van alles. want 
uit ons aller geloof weten wij: . Door de 
dood wordt het leven wel veranderd maar 
niet ongedaan gemaakt. Want als ons aardse 
huis. ons lichaam, afgebroken wordt. heeft 
God al een thuis ingericht dat eeuwig blij
ven zal voor wie in Hem geloofden en Hem 
liefhadden· . 

Dit rno11e ons .tot troo&t:. zijn, na.ut ..de h.erinucriag aan 
al heJ goede dat hij 9oor ous· deed. Hij blijft bij 001 voort 
leven, maaT bovenal weten wij, (lat hij eeuwig voortlcc!t 
bij God. Want zijn leven werd gd:enmerl::t door een daad" 
werl.clijlc licfclc voor God co voor û jo medemens.en, de 
grondslagen v:rn een waarachtig christehjk levtn. 

Wil djn er van overnugd dat God 2ijn trouwe dienaar 
nu de eeuwige rust heeft geschonken 1n vrede. na alle 
werk. zorg en pijn die hij ook he-dl mneten dragen . 

Mijne geltefden, klndcrc:o en l:.leinklndeten : harte1ijk be· 
danh voor aJle liefde en 1ori:: die ik v.tn 1ullie mücht te
ru~ ontvangen; De goede God zal dit niet onbeloond laten. 
Vaartwel en tol 2lem• in de Heme1 . waar Ik rnet moeder 
op jullie- wac:ht en waar wij voor eeuwi~ s.ameu tullen ttjn. 
Uaar fa geen pijn en verddet meer, dur is gelukkig leven, 
en het eindigt niet. 

Heer, geef hem de eeuwige rust in vrede. 

Voor uw deelnewing ondervonden na het overlijden van 

onle beminde vader, behuwdvader en opa; betuigen wij u 

onze hartelijke dank. 
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