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In danl.;bare herinnering aan : 
JORAX'.'.'ES HUISTEDE 
echtgenoot 
Maria Geenrmda Karnebcek 

<...eboren 25 - 9 - '06 
Zeldam, Ambt Delden 

Overleden 2 • 5 • '90 
Zeldam, Ambt Delden 

Zij'.! Leie lc\en heeft hij op de "Pannen
bcrg" gc"oond. 
Zijn .eii:en moeder t.eeft hij nooit gekend, 
ooi.: in LJJil 'erdere le\en heeft hij 't niet 
mall.elijl gehad. 
De 1org voor de boerderij maakte van hem 
'n ~tille harde werker, in de oorlog is hij 
getrouwd met Marie Karnebcek. 
Ze hebben 'n liefdevol en &clukkig leven 
rcleiJ. 
Zijn 'rouw was zijn steun en toeverlaat, 
-.amen 1ijn ze bijna 46 jaar getrouwd ge. 
WC\.: :.. 

Tijd voor 'n praatje kon hij altijd vinden, 
kalm en rustig kon hij gewiek't uit de hoek 
komen, 15 jaar lang bracht hij trouw elke 
dag de melk naar de fabriek .. 
Op 65 Jarige leeftijd leerde hij zelfs nog 
tractor rijden. 
Vader hield echt van de natuur, wandelen 
over 't erf en langs de beek daar genoot 
hij van. 
11hJ was hij, dat hij zijn bocrderi1 aan zijn 
LOO:l kon over doen, hij bleef alles op de 

voet volgen, veel plezier beleefde hij aan 
zijn kleinzoon M:irc, vaak kwamen de kin
deren en kleinlinderen bij opa op bezoek 
en dit bezorgde hem ·n gelukkige, zorgeloze 
oude dag. 
Hij was 'n geloviii mens, dil gaf hem ook 
de kracht en ru't om in zijn plotselin11e. 
kortstondige ziekte, rustig van iedereen 
afscrcid te nemen. 
Gesterkt door het l>acrament der zieken 
~loot hij tegen de avond voor altijd zijn 
<')!.CO. 

ZIJN PLAATS IS LEEG 
ZIJN STEM IS STIL 
WIJ ZWUGEN HEER 
HET lS UW WIL. 

Voor Uw blijken van medeleven en belang
stellini:i tijden' zijn ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man, papa en opa 
zej!gen wij U hartelijk dank. 

M. G. Hui,tede - Karnebeet 
k.mderen en kleinkinderen 


