
Gedenk in Uw H. Missen en gebeden 
de onsterfcJijke ziel van 

J acohus Catherinus Hendriks 
echtgenoot ... an 

Johanna Maria Antonia Welling 
!Jij werd geboren te Wijchen 18 mei 1911. Hij O\'erleed, 
na een kort met bewonderingswaarclige mo<'d gedragen 
lijden, ge1terkt door de H. Sacran1eoten der Stervenden 
te Didam 23 maart 1960. Zijn stoffelijk omhulsel rust 
uu op btt r .. k. kerkhof l(' Didam, waar hij 26 maart 

1960 werd begraven. 

Sterker dan clc !>terkt;te me11i; is de dood . 
Daarom n·as ook de dood van deze sterke mens voor 
z.ijn familie eu bekenden een van die onbPgrijpelijkhPcl~n 
in God"' voorûenigheid, die wij als mensen nooit kunnen 
doorgronden. 
Surk rloor zijn geloof, wist hij echter met bev.·omlereos· 
waardige moed deze menselijk schijnbaar onbegrijpelijke 
beschikking in volkome overgave aan Gods Heilige Wil 
te aauvaurdcn. Daarom wa~ hij zelf's op ûjn sterfbed 
voor zijn vrouw nog een steun, in wier hart hij altijd 
zal voortlen~n nls de trouwe tóegewijde e.-n fü.•fdevolle 
echtgenoot en de goede zorgvolle vader voor zijn kiadereu. 
Dnnrom was zijn sterven ook ecu heengaan in ·vredr, 
omdat gelukkig gepnzeu worden df'genen, die bij btlo 
sterven mogen teTugzien op een leven gewijd &.au de 
vervulliug vau bun plichten. 
Dierbare vrouw en kinderen Onze Lieve Heer beeft op
nieuw een groot offer vnu U gevraagd. Het is Zijn Heilige 
\l; il gf?wrest. Stel al Uw v(>rlrouwen op Hem, die U 
zeker zal helpen. Eenmftal hopen wij elkander terug te 
ziPn, tiaar waar geen aardse droefheicl eu leed meer he" 
staat eu waar jk U en mijn oude goede vader met U 
allen hoop terug te zien. 
Voor onf4: allen, zijn ft.wagerg aan liet altaar en al ûjo 
familieleden en bekenden. blijft slechts deze ene taak 
over in eerbiedige aanvaarding ' 'au Gotls Heilige Wil 
te bidden voor zijn ziclerust en voor het geluk van zijn 
bedroefde echtgenote en kinderen. 


