
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 



t 
In dankbare herinnering aan 

JOHANNES WILHELMUS JEURISSEN 

echtgenoot van 

Hillegje1 Vos 

Geboren op 3 februari 1923 te Weiteveen en 
plotseling overleden op woensdag 22 decem
ber 1982 te Erica. 
Op maandag 27 december werd de plechtige 
Uitvaart gevierd waarna wij zijn l ichaam te 
ruste hebben gelegd op het R.K. Kerkhof 
aldaar. 

Onverwacht kwam in het vroege morgenuur 
de dood over deze man, die zonder een 
woord van afscheid uit gezin en familie 
wegv iel. Zijn plotseling heengaan brengt ons 
de woorden in herinnering: "Weest waak
zaam want de Heer komt op een uur waarop 
U het niet verwacht." Voor zijn vrouw en 
kinderen is dit sterven een hard gebeuren; 
een ver lies waar een mens intens verdrie
tig van wordt omdat ze lee_gte, eenzaamheid 
met zich meebrengt. 
Al weten we dat de dood aan niemand be
spaard zal blijven, toch verrast ons telkens 
weer wanneer we het van nabij moeten mee
maken. Een goede, wat st i lle man moest op 
59-jarige leeftijd met alles breken wat hem 
dierbaar was. Een blijvend afscheid voor hen, 
die hem nog zo graag in hun midden hadden 
willen houden. Ze werden gedwongen hem 

uit :handen te geven en toe te ve rtrouwen 
aan Iemand , die wij in geloof kennen als de 
Heer van leven en dood. 
Deze God en Vader zal ongetwijfeld Johan in 
barmhartigheid en I iefde tegemoet zijn ge
treden. 
Met elkaar zullen we verder moeten. Onze 
levenstaak is -nog niet vervuld. We kunnen in 
een goede herinnering aan hem vo lbrengen 
wat ons op de schouders is gelegd, n.l. 
mens te worden zoals het door de Schepper 
bedoeld is. Wij willen graag de woorden aan
halen, die zijn dochter Joke voor vader 
heeft ne.ergeschreven: 

"Hij is een vader van goud, 
Daarom dat ik het meest van hem 

houd 
Er gaat veel rust van hem uit 
En hoor je soms geen geluid. 
Hij is lief en zacht 
Dat wordt van hem ook verwacht." 

We leven in de over,tuiging dat deze man, 
echtgenoot en vader, welkom was bij Hem, 
die geen mens verloren wil laten gaan. 

Wij danken U ha•nte lijk voor uw belangstel
ling en oprecht meeleven. 

H. Jeurissen-Vos. 
Kinderen en kleinkinderen. 

Erica, december 1982. 


