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Wi' 1n uw gebed gedenken 

HENK KIPHARDT 
echtgenoot van SINY ROLINK 

Hij werd geboren te Gammelke op t2 mei 1921 
en overleed aldaar, gesterkt door het Saera· 
ment van de Ziekenzalving, op 30 juli 1977 
Hij werd begraven op het parochiele kerkhof 

te Deurningen op 3 augustus 1977. 

Wie bewaart aan Henk Klphardt geen goede en 
dankbare herinneringen? 
Zijn leven werd In elk geval gekenmerkt door 
grote dankbaarheid dankbaar was hij voor z1Jn 
geloof, dat hij als het ware wel zou wollen 
doorgronden, dankbaar was hij voor de mooie 
huwelljkajeren met Siny waarvan hij bij hertia
ling getuigde dankbaar voor Gods wonderwer· 
ken 1n de natuur waarover hiJ met uitgedacht 
en uitgepraat raakte 
Zijn peinzende natuur had hem echter niet een· 
zelvlg gemaakt: Integendeel, hij was een trouwe 
vriend en de jongeren van de K.P J. konden 
altijd een beroep op hem doen, als er een 
toneelstuk Ingestudeerd moest worden. 
Hoe lang heeft de schaduw van ZiJn ziekte over 
zijn leven gelegen? Hoe vaak heeft hij zichzelf 
gesteld voor de vraag , hoe God over hem zou 
oordelen? 

Het is hem heel zwaar gevallen nog In de kracht 
van zijn leven te moeten sterven en tegen alle 
hoop in bleef hój hopen op herstel. 
De onafwendbare dood heelt hij , getuige z1Jn 
laatste woorden, tenslotte toch heel dichtbij 
qeweten. 
Moge hij nu van de Heer zelf de troostrijke 
woorden horen , Uitstekend, goede en trouwe 
dienaar, over weinig waan ge trouw. over veel 
zal ik u aanstellen Ga binnen In de vreugde 
van uw Heer." (Mt. 25. 21.) 
Wij willen bidden voor Henk om die overwel · 
dlgende vreugde, waarin opgenomen hij bidt 
voor ons. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 

wees zijn voorapreekster bij Uw Zoon. 

Voor uw blijk van belangstelling na het 
overlijden van mijn lieve man, zeg ik u 
hanelijk dank. 

G E. Klphardt-Rollnk 

Deurningen. augustus 1977 
Deurnongerstraat 17 


