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In dankbare herinnering aan 

JANS HOONBERG 

Hij werd geboren in de gemeente Losser 
?P 23 juli 1900 en dezelfde dag gedoopt 
m de N1colaa,kerk te Denekamp. Bij de doop 
ontving hij de namen Johannes Bernardus 
Een week vóór zijn l:~ sre verjaardag over· 
leed hij in rust en met volle overgave. na
dat h!J in geloof het sacrament der zieken 
had ontvangen 'fa de Qetongen Requiem
mis op 20 juli d ov hebben wij zijn lichaam 
te rusten gelegd op 'r parochieel kerkhof. 

Als kind werd Jans liefdevol opgenomen 
door het echtpaar Goseme1Jer Hoonberg. 
Heel zijn leven is hij sterk verbonden ge· 
bleven met de familie Gosemeljer. De band 
was zo sterk dat hij meende daar niet meer 
weg te kunnen gaan. 
De kinderen van opa en oma Gosemeijer
Eppink en later van André en Rikie heeft 
hij vaak in zijn armen gehad. Ook had Jans 
een warm ha1t voor het boerenwerk. Hij 
ging C'p de boerderij met de paarden om 
en het werk op het land verrichtte hij ook 
nauwgezet. Heel zijn leven heeft hij hier
aan veel vreugde beleefd . 

Hij was ook nauw verbonden met zijn pa
rochie. Wekelijks vierde hij zijn geloof in 
de Hoogmis en toen hij niet meer naar de 
kerk kon volgde hij alle diensten via de 
kerkradio. 
In dat geloof heeft hij geleefd en gewerkt. 
in dat geloof is hij ook gestorven. God zal 
hem een goede plaats bereid hebben in 
zijn Rijk en hem belonen voor alles wat hU 
voor ons betekend heeft. BiJ God zal hij 
ook zeker zijn dank uitspreken voor alles 
wat André en Rikie en de gehele familie 
Gosemeijer voor hem gedaan hebben. 
Jans, rust in vrede en blijf bij God aan 
ons denken. 
Moeder Maria. behoud ons in uw bescher
ming. 

Voor uw deelneming, ondervonden bij zijn 
ziekte en na het overlijden van ome be
minde broer, oom en huisgenoot. 
betuigen wU U onze oprechte dank. 

Fam. Hoonberg 
Fam. Lohuis-Gosemeijer 

J. Benneker - koster - Denekamp--


