
Ter herinnering aan 

Johannes Gerhardus Antonius Hoeben 
Echt1enoot van 

Maria Johanna Theresia Hoogeboom 
Geboren op 23 juni 1920 te Losser. Na een 
kortstondi1• x1ekte. voor-zien van de H. Sacra
me nten, van ons heen1egaan op 21 aui. 1979. 

Hij was een mens die genoot van de mensen en 
dinaen die hem omringden. 
Bovenal zijn vrouw, waar hij elke dag mee op
trok en in 25 jaar een celukkig en goed huwe
lijk mee heeft op1ebouwd. waar nooit een einde 
aan scheen te komen. 
Vier kinderen heeft hij aroot gebracht en met 
zeer veel toewijdin& en aandacht hun stappen 
gevol&d en hiermede begeleid. 

Hij was een man die zijn leven indeelde naar 
:zijn werk. waar hij met hart en ziel mee bezie 
was en waarmee hij niet alleen zijn klanten. 
maar ook zi1n cezon 1eluk mee heeft &ebracht 

In zijn vrije tijd heeft hij zich ontpopt als Hn 
natuurmens. Hij besefte de grootheid van de 
'1atuur1 van hec heelal de maan en de sterren, 
de bossen en ook het weer waarvan hij onder 
alle omstandi&heden de mooie kanten zas. 

Ook kon hij intens 1enieten van het gezinsleven. 
Als iedereen bij elkaar was, was hij in zijn ele
ment en nieuwe mensen in het familieleven 
ontving hij alt11d met open armen. 

In de vele cesprekken die wij met hem 1evoerd 
hebben. had hij altijd een persoonlijke en over
wo1en inbrena: en kwam alti1d open en eerlijk 
voor zijn mening uit Met ziin eicen 1evoel voor 
humor hebben w ij ulloxe mooie uren met hem 
beleefd. 

Gods wegen zijn ondoorirondehjk. Het is voor 
ons mensen soms heel moeiliJk om de zin van 
Gods beslissingen te be1ri1pen. iedereen maakt 
moeilijke momenten mee in zijn leven, waarbij 
hij zich afvraagt .". Waarom ! 

Waarom %iin wij ceschapen en waarom moet er 
een einde komen aan ons leven hier op aarde. 
Van belang is eigenlijk alleen, dat je de wil van 
God in je laat komen en ontvankelitk bent voor 
zijn woorden en handelin1en, want dat is het 
ware celoof. Een blindehn1s vertrouwen in Hem, 
die ons allen evenzeer lief heeft, 

Hij heeft ons allen een leven na de dood bij 
Hem beloofd en den belofte maakt dat wij 
allen één grote familie zijn, waarbij arm of rijk, 
blank of zwart niet meetelt. 

We zijn allemaal kinderen van God e n gescha
pen om celukkig te zijn en om Hem en onze 
naanen te dienen. 

Met oprechte dank aan U allen voor Uw mede
leven. 


