
Groet de dageraad, 
want God is Licht. 



In de vrede van Christus 

Hendrikus Alphonsius Augustinus Jeunink 

echtgenoot van 
Johanna Margaretha Holsbeek 

werd geboren te De Lutte 20 augustus 
1925 en stierf JO december 1974 te Olden
zaal. Op 13 december d.a.v. hebben wij 
afscheid van hem genomen tijdens de H, 
Eucharistieviering. Daarna werd zijn lichaam 
begraven op het r.k. kerkhof van Oldenzaal 

Terwijl heel de Christengemeenschap in 
de dagen van de Advent zich voorbereidde 
op het kerstfeest : de viering van Christus' 
eerste komst in onze wereld, kwam plotse 
ling voor hem de tijd , om Christus te vol
gen in zijn glorievolle verrijzenis. 
Veel te jong is vader van ons heengegaan . 
In ons gezin laat hij een grote leegte 
achter. Hij was een gelovig man, vol lief
de en zorg voor zijn vrouw en kinderen. 
Dit alles is een troost en een steun voor 
on~ allen, die met hem geleefd hebben en 
van hem gellouden llebben . 
Deze goede herinnering is kostbaar om 
moedig verder te leven en net als hij iets 
moois van ons leven te maken. Een mens 
is t<> klein om de bedoelingen van de on
metelijke God te doorgronden. Alleen in 
diep geloof kunnen wij dit sterven plaat
sen en wel tegen de achtergrond van 
Christus' kruis. En Jezus zei : ,, Wie in Mij 

gelooft zal leven, ook al is hij gestorven" . 
Wij blijven met elkaar verenigd in de qe
meenschap der heiliqen en eens zullen wij 
samen bij de Heer zijn. 
Mogen onze gebeden hem vergezellen. 

Voor Uw blijken van medeleven en 
deelneming. ondervonden na het over
lijden van mijn dierbare man en onze 
zorgzame vader, zeggen wij U onze 

hartelijke dank 

Uit aller naam : 
J. M . Jeunink-Holsbeek 

Oldenzaal. december 1974 
lrisstraat 28 
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