
De volgende regels zijn geschreven ter 
dankbare herinnering a;in 

Joachim Petrus Gerhardus Klunder 
echtgenoot van 

JOHANNA BERENDINA OUDE GRIEP 
Hij werd geboren te Losser 7 jan. 1920. 
Overled en te Enschede 11 febr. 1972. Na de 
viering van de Eucharistie op 16 febr . in 
de parochiekerk van de H. Drieëenheid 
hebben we zijn lichaam ter ru~te gelegd 

op het r.k. kerkhof te Oldenzaa l. 

In hem is een mens van ons heengegaan 
waarin zich het mysterie van het lijden zo 
duide lijk openbaarde, maar waarin ook zo 
opvallend de groott1eid van de mens aa n 
het licht trad . Een 11 · jarige ziekte met on
begrijpelij k geduld gedragen, heeft 'n stem
pel 9edrukt op zijn persoon. Hij zag de be
trekkel ijkheid van her leven daardoor zeer 
scherp . Hij bleef altijd d;inkbaar en opge
wekt, zijn kwaal verbergend onder een al
tijd blijde stemming. Hij was daardoor een 
mens. die in konrakt met anderen mild 
was en voorzichrig met oordelen. 

Een lege plaats laat hij achter bij zijn 
dierbare vrouw. van wie hij elke dag op
nieuw woorden van troost en genegenheid 
moch t ontva ngen en met wie hij hoopte 
de dag van hun 25 -jarig huweluks feest te 
mogen vieren; een lege plaats b[j zijn kin
deren en schoonouders, die al les deden 
met moeder om de goede band in het ge-

zin te bewaren ; een lege plaats tenslotte 
bij de zusters en betrokkenen in het ver
pleegtehuis. die al hun toegewijde zorg 
aan hem besteden om het leven zo draag
lijk en aangen;iam mogel [ik te maken. 

En nu hij niet meer aan onze zorg is 
toevertrouwd, wil len wij bidden: .God, 
Vader. maak hem dee lachtig aan het geluk 
en de vrede. die Gij bereid hebt voor de
genen, die in U geloven en op U hopen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van dee lneming ontvan
gen bij het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en schoonzoon, zeg
gen wij u harte lijk dank. 

J. B. Klunder -Oude Griep 
en kinderen 

Familie Heuve ls 

Oldenzaa l. febru ari 1972. 
Dr. Sloe tst raa t 2 


