
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



Ter dankbare gedachtenis aan : 

JOHANNES HERMANNUS KIEZENBRINK 

echtgenoot van Johanna Hermina Schreije,r. 

1 n vrede heen,gegaan gesterkt door de zal
ving der zieken, op 78 jarige leeftijd, was 
dit sterven voor hem als een bevrijding, 
waarna hij verlangde. Hij moge binnengaan 
in Gods hemelrijk, om rust te vinden: eeu
wig licht moge hem verlichten. 

We nemen afscheid voorgoed, zijn aardse 
leven is voltooid. Het ste.rven is een lang
zaam gebeuren , telkens een beetje verlie
zen. Dat tekende zeker zijn laatste levens
periode. Vertrokken uit zijn woonomgeving 
keerde hij zich meer en meer in zichzelf. 
Al gunnen we hem de bevrijding van dit 
gekwetste bestaan, toch is ons hart met 
droefheid vervuld. Dankbaar herinneren wij 
zijn arbeidzaam leven, zijn betrokkenheid 
op het bedrijf en de liefdevolle verbon
denheid met moeder, kinderen en klein
kinderen . Hij zocht gezelligheid, met ande
ren , maar ook in stilte kon hij genieten 
van de natuur, van schapen en paarden . 

Hij vrneg om aandacht en waardeerde de 
zor,g van zijn meest nabijen, hunkerde naar 
vriendschap en was gelukkig dat hij met ie
mand tot het laatst zijn leven kon delen. 

Met moeite aanvaarde hij zijn levensgang . 
In gelovige over,gave leggen wij zijn leven 
terug in Gods hand. Met de kerk leefde hij 
mee, werd geëerd om 40 jaar trouwe dienst 
in het zangkoor. Om wat hij was en bete
kende moge zijn naam in gebed en herin-

nering blijvend worden genoemd. Na z!jn 
sterven op 7 september 1988 werd zI1n 
1 ic haam toevertrouwd aan de aarde op het 
parochiële kerkhof te Hengevelde. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw oprechte wiJze van mooe,leven 
bij ziekte en sterven, bijzonder voor de 
liefdevolle zorg van het St. Franciscushof 
te Raalte, betuigen wij U onze welgemeende 
dank. 

Diepenheim, september 1988 

familie Kiezenbrink 


