
1'<•r danklmrl' hl'rinnl'rillg aan 
JOH 1\ \f.'.S K'OI, 

Prhtgnwot ran Catlwrina 1'emberge 

Hij icerd gl'boren te .Steemdjkenrold 
9 nwnrt 1897. - /lij nrf'rfppr/ in l1Pt 
r.k. :siPkn1l111i• IP C:11.,rhNIP, 27 maart 
1977, nadllt hij tijdig tras gesterkt 

door liet .Slwrt1111e11t der ::iie/.•e11. 
De crematie i·ond plaats IP Lsselo, op 
30 maart d.o.i•., nn """ Eucharistie· 
viering in dt> .St. Ja11skerk te E11scl1Pde. 

Uw blijkt>n ran mepferen na /1pt <>t·er· 
lijden ht>bbtm ons l{t>etl ifetlaan en ::iijri 
voor ons een grolP ''""" en troost ge· 
wPest, waarroor uJij U hartelijk dank 
:::eggen. 

Een goede vader en 'n trou" l' t'C'hlgt·· 
noot is ' 'lln ons bee11gei.:1111n. Huim et•n 
maand geleden vierden hij en z'n vrouw 
hun 50 jarig bu"eli.iJ..sfee~t. - Et'n on
vergetelijke dag. Wie had kunnen den· 
ken dat korte tijd daarna hij getroffen 
zou worden door eN1 hnrlioforet, -.aar
' 'an bij niet zou genezen. Be" u•t mocht 
bij bet Sacrament onh uogPn, "aarnwe 
de Kerk baar kinderen "il troo~ten en 
tolerken. - 'ol o.-ergan• heeft hij zijn 
lijden aanvaard en vredig ging bij been 
van hen die hem zo lief \\aren. 
Hij was 'n goed men•, dat zal eenieder 
getuigen, die hem gekend heeft in z'n 
le•·en. Zijn vrouw en dochter bt'tel.C'n· 
den alles voor hem, de kleinkinderen 
hebben aan hem een fijne op11 gehad. 
Hij wb een diepgelovig men~ en bet 
geloof dat hij op latere> leeftijd had 
aangenomPn heeft hij belct'fd op een 
bewonderenMwaardige wijze, - Als de 
parochie 'n beroep op hem deed stond 
hij altijd klaar. 
Wij, die achterblijven mogen on~ ge
troost weten door de zekerheid, dot God 
zijn trouwe dienaar heeft opgenomen 
in Zijn Vreugde, die gt'en einde keut, 
en we m ogen dankbaar :tijn, dut we zo'n 
fijne mens lang in ons midden h adden, 

Dat hij ruste in vrede. Amen. 


