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Dankbare ht'rinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS 
J,AlUBERTUS KATTENPOEL OUDE 

HEERl~K 

t"chtg. v. Enge"lina Morin Amt"link 

Gt'boren te Losser, 10 september 1913. 
Na het ontvangen van h et Sacrament 
der zieken, overleden te En~cbede op 
31oktober1975. Op 4 november d.o.v. 

is hij begra,en op het r.k.kerkbof. 

Droefheid Ît! er in ons hart en h et 
afMcheid valt ons zwaur, nu vnder van 
ons is weggenomen en 'n gelukkig ge· 
zio11leven plot~eliog een einde n<'t'mt. 

Samen met zijn vrouw beeft hij 30 
fijne huwelijk~jureo mogen beleven. 
Zt> waren dknar tot steun in de zorg 
voor buo gezin. l\let veel takt en in· 
teose toewijding ht>l'ft hij zicb gt>hed 
en al daarvoor ingezet. Nit>ts wa~ hem 
teveel en het "elzijn van vrou" en kin· 
dt>ren ging hem boven alle!' ter harte. 

l\tt>t een grote liefde voor zijn werk· 
terrein, waarin hij niet was grootge· 

bracht, heeft hij altijd klaur gc•tuan 
voor anderen en \\as dank haar ,·oor de 
, ·reugde en de re~ultaten. 

Hij \\OS 'n mun vnn een,ou,J, eerlijk 
en oprecht. Zijn diep-gelovige instel· 
ling beleefd!' hij op 'n overtuigde wijze. 

De pijnlijke gevolgen van oogenees· 
lijk zil'k zijn kon bij 11110,ankelij~ 
moeilijk vrr"t'rken, m1111r nnurmnte t 
einde naderde k" 11m berusting en over· 
uave en ~prak hij ,.laat dr Deer mij 
~nanr balen". - Naa~t drodheid is f'r 
daarom ook dankbaarh.-id in onM hart 
voor alle" l>Ut God on~ in deze man en 
vader gl'~<·honken beeft. - V .-rlo~t 'tso 
pijn en li.iden i~ bij ons ~·oori;:egaan 

naar een bet<>r le..-eu. 
Lieve vrouw en kinclen·n, hartt>lijke 

dank voor alle lif'fde, wuarme<' je mij 
omringd bl·bt. - Kinderen, '' l't'•t goed 
voor mot•dt•r. Blijft een~l?eziml en wij 
j?eloven in "en weerzien, dat God on s 
beloofd beeft. 

;\Jo~" hij rusten in vrl'de_. _ _ _ 

Voor uw blijken van medt•leven van u 
ondervonden tijdens de zit·kte <'Il nu 't 
overlijden ~an mijn lie'e man t•n onze 
zorgzame ~·11der Pn op11 betuigt·n "ij u 
onze oprechte dank. 
Fam. Kattenpot>l Oude Heerink 
Iloge Boekelerweg 1-12 


