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Dankbaar denken we terug aan 

JOHANNES GERARDUS JEUNINK 
echtgenoot van 

Geertruida Antonia Bernardina Welhuis 

Hij werd geboren op S april tS9S te De luue. 
HU overleed. na in zijn geloof gesterlt re zijn 
door het Sacrament van de zieken. In het R.K. 
ziekenhuis te Oldenzaal op 24 april t972 en hij 
werd begraven op 2 S aprii d.a.v. op de R.K. 

begraafplaats te De Luue. 

Hij wa~ bescheiden; niet graag op de voor
grond tredend. Zijn zorg voor vrouw en kinde· 
ren drukte hU dan ook vooral uit in zijn werk. 
Zijn zorg wa\ echte bezorgdheid in de jaren, dat 
hü onder motili1ke omstandigheden zich veram
woordelijk wist voor zijn grote gezin. 

Graag heeft hij zich Ingezet voor anderen. maar 
dankbaar kon hU ook van het leven genieten, 
vooral toen hij daar meer de tijd voor kreeg • 
• Wat hebben we het toch goed". zei hij dan. En 
niets was hem liever dan wanneer hij en zijn 
vrouw zich omnngd wisten van al hun kinderen 
en kleinkinderen. 

Zijn leven heef! hij gezien a!,s dienst aan God. 
Daarom ook zocht hlj regelmatig inspiratie en 
krachr bij de kerkgemeenschap, in de sacramen
ten. Toen hij crn~tl;er ziek werd, kon hij dit dan 
ook aannemen 1onder klagen, gelovend dat zelfs 
de dood niet het laatsre woord heeft. 

Zo is hij van ons heengegaan, in alle vrede 
met zichzelf en met God. ons een voorbeeld van 
geloof nalarend. Daarom durven wij hem God In 
handen geven en bidden : 

God van levenden, 
Wij geloven op het woord van Jezus : 

• Wie gelooft zal leven, ook al Is hU 9estorven·: 
Wij vertrouwen op wat met Christus 1s gebeurd: 

leven door de dood heen. 
Red Uw dienaar Gerardus 
uit de allerlaame boze macht, 
neem hem in U op, 

daar .waar geen rouw en geen geween meer is. 
geen tranen en geen pijn". 
Maak hem nieuw. 

Dit vragen wij U door Christu~. onze Heer. 

Onze Vader. • Wees gegroet. 

Eer aan de Vader. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige 
licht verlichte hem. Dat hU ruste In vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven en deelneming, 
welke w~ mochten ontvangen bU het plotseling 
overlUden van mün lieve man en onze zorgzame 
vader, behuwdvader en opa, zeggen wU U onze 
oprechte en hartelijke dank. 

G. A. 8. Jeunlnk-Welhuis 
kinderen, behuwd· en kleinkinderen 

De Lutte april 1972. 
HJnhofweg 7 


