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Als u dit leest, wilt u dan even bidden 

voor 

KLAAS JONKER 

echtgenoot van 

Maria Catharina Kamp 

Hij werd geboren op 31 mei 1929, in Em
men. Als een lieve man en vader heeft 
hij zich altijd helemaal gegeven aan zijn 
lieve vrouw en kinderen. Samen waren 
zij gelukkig. 
Hij was een man van grote wilskracht en 
een zuiver gevoel voor rechtvaardigheid. 
Levenslustig en vriendelijk als hij was, 
had iedereen graag met hem te doen, 
was hij bij iedereen bemind. 
Vooral voor zijn mooie gezin, waarvoor 
hij altijd zo hard had gewerkt , samen met 
zijn trouwe vrouw en moeder, is dit voor
lopige afscheid een zwaar verlies. 
Hij had nog zoveel voor hen kunnen en 
willen doen. Maar een ongeneselijke ziek
te greep hem aan. Zelf vroeg hij tijdig 
om de H. Sacramenten voor zieke men
sen, want God wilde hem de plaats van 
zijn beloning geven. 
Hij mag nu rusten en gelukkig zijn, ver
lost uit zijn lijden. Want de dood was 
voor hem en ook voor zijn dierbaren een 
ware Verlossing. Hij is nu "!'huis, bij Va
der God in de Hemel. Dat geluk willen 
we hem , ondanks onze tranen, graag gun-

nen. Want ,hij -ging van ons heen op 10 
oktober 1978. Op 14 oktober d.o .v. heb
ben we zijn dode lichaam toevertrouwd 
aan de aarde van het R. K. kerkhof van 
Klazienaveen, waar hij wacht op zijn glo
rievolle Verrijzenis met zijn Heer. 

Lieve vrouw en kinderen, hartelijk dank 
voor jullie liefde en trouw. Blijf voor el
kaar zorgen. Eens zien we elkaar weer 
terug. Daar geloven we toch in. 
Dierbare familieleden, vrienden en buren. 
Dank voor jullie liefde en belangstelling. 
Moge het u allen echt goed blijven gaan . 

Dat hij moge rusten in vrede. 

Aan allen, die met ons hebben meege
leefd en meegebeden tijdens de ziekte 
en het heengaa,n van mijn lieve man en 
onze goede vader, en daardoor voor ons 
een steun zijn geweest , onze hartelijke 
dank. 

Fam . Jonker en kinderen . 
Fam. Kamp. 

Klazienaveen , oktober 1978. 


