
Heer, bl i1f ons nabij 
maar liefst in mensen 
in w ie Gij 
verrezen zi jt. 

Ter dankbaro nagedac hlénis aan 

J ohannes Franciscus Horsthuis 
cchtgenool v~n 

Geertruida Gezina Kokkeler 
Hij werd te Lattrop geboren op 20 ok tober 1916. Hij 
overleed Ie Denekamp op 24 februari 1981, waar we 
a fschei d vao hem n•inen op het parochieel kerkhof op 

28 februari 1981. 

Di t o nverwach te plotselinge afsc;heid doet ons allen 
ve~I p ijn. Maar in God~ oog was zijn levensweg hier
me& vo lfo() id. Op zi jn eigen st i l le mani!:!''. Door lichf 
en donker heen. En nu wij afscheid nemen bidden w ij 
met 't vo lste vertrouwen het gebed van de Kerk mee : 
" Dat Gods engelen U begele iden naar het paradijs". 

Hij was een liefdevo l le mon en zorgzame vader, d ie 
steeds gewErkt h eeft met toewijding en eenvoud met 
God verbonden in godsdienstzin e n gebed. 
Maar zi jn levensweg is niet gemakkelijk geweest , w~nt 
het kruis :;fond m idden in zijn leve n. Dit kru is diend <J 
zich a l i:i j::onder vroeg aan in zijn zojuist begonnen 
h uwelijksleven . En het was dit kru is dat de huwe l11ks
belofte zijn volle g e stal te gaf : "Ik zal er zi jn voor 
jou, ik zal trouw zijn in goede en kwade dagen, in 
örmoe en rijkdom, in l ief en leed, in ziekte en ge" 
zondheid , i'l vóór- en tegenspoed . .. . " 

Nee , zi jn levensweg was niet gemakkelijk. De tegen
slagen, de ziekte van zi jn ech tgenote met olle gevol
gen da!l raan verbonden, hebben hem niet verbitterd, 
maar hi j nam he t leven zoals het kwam en zo werd 
h ij de man dié ja kon zeggen tegen d it leven en ja 
tegen God. Wie zal kunnen zeggen wat het geloof 
voor hem heeft betekend l Zeker is dat hij d it kruis 

door Z•Jn leven ged ragén heeft als 'n tevreden en ge
lovig man, die zich zond er veel te zeggen spiegelde 
oon éle Heer zelf waar die probeerde zijn kelk te ont
gaan, maar dan ook weer fe rugkwam om die ke lk te 
aanvaarden. 

Nu God zelf riep, b idden we in geloof om een riJke 
b.7lonin9, daar waar ol le kommer, leed en p ijn voorb ij 
..'. Ij l , 

M ijn lieve v rouw, ik dank je he;rte lijk voor de moed. 
d ie a ltijd van je uitg ing en de sterkte waarmee je m ij 
hebt be1 i ~fd . Moge de herinneringen , nu misschien 
nog p ijn l ijk, ui tgro~ i en tot dierbare herinneringtm 
waetraan w e ons. samen met onze zoon kunnen blijven 
o ptrekken in de toekomst. Dank nu ook aan mijn fomi
lie en vri enden voor alle g oedhe id ein vrtondschap . 
Heer gee~ hem de eeuwige rust b ij U, voltooing van 
zi j" leve n ~r. vrede voor altijd. 

Voor Uw b li jke n von medeleven bij het overli jden en 

de begrafenis betuigen wij U onze oprechte dank. 

Fam ili e Horsthuis 

Denek,mp , februari 1981. 

J. Benneker - ko ster - Oénekamp 


