
Met dankbaarheid gedenken wij 

Wilhelmus Jacobus Joannes 
Kattenbelt 

weduwnaar van 
Willemina Christina Gesina ter Beek 

Geboren te Enschede, 2 mei 1907. 
Hij overleed, gesterkt door de 

Sacramenten d. zieken, 17 maart 1992, 
84 jaar oud. De Uitvaartmis was op 
20 maart in de Sint Jozefkerk te 

Enschede. De crematie-plechtigheid 
was te Usselo 

Vader heeft, samen met moeder 
altijd goed voor zijn gezin gezorgd. 
Deze zorgzaamheid drukte hij o.a. 
uit in zijn werk: meerdere jaren was 
hij chef-bankwerker in een machine
fabriek, een functie die hij in be
scheidenheid en met vakmanschap 
vervulde. Zijn collega's mochten hem 
daarom graag. - In 1969 kon hij niet 
langer meer aan het arbeidsproces 
deelnemen. 

Het overlijden op 5 dec. 1980 van 
moeder heeft vader diep aangegrepen. 
Alle lief en leed, en aandacht voor 
't gezin en de kleinkinderen hadden 
ze samen gedeeld. En tot het eind 
had hij haar thuis verzorgd. 

Nu voelde hij zich helemaal op zich
zelf teruggeworpen. 

Hij was dan ook dankbaar en blij, 
dat hij bij zijn kinderen en kleinkin
deren kon gaan Inwonen. Nu vond hij 
weer meer doel in zijn leven: 
hij bleef deelnemen aan de bejaar
densoos van de H.Geestparochle, 
verleende wekellj ks zijn diensten aan 
de bewoners van 't Kleljne Vaart. 

In augustus 1991 openbaarde zich 
zijn ziekte die ongeneeslijk zou blij
ken. - Het was niet makkelijk steeds 
meer te moeten prijsgeven. Maar hij 
kon terugvallen op zijn kinderen en 
het geloof, dat getekend was door 
een diepe zorg om mensen in nood, 
en door een sterk Godsvertrouwen. 
"Gods wegen zijn ondoorgrondelijk", 
zei hij vaak. 

Nu is vader heengegaan: thuis, 
zoals hij het zich wenste. Moge God 
hem nu in de hemel voor alle goeds 
belonen en hem weer met moeder 
verenigen. 
ONZE VADER WEES GEGROET 

Hartelijk dank voor uw belangstelling 
en meeleven. 

Betsy en Wouter Volkering 
en kleinkinderen 


