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Hij werd geboren te Oldenzaal op 16 
augustus 1926 en stierf, gesterkt door het 
Sacrament van de zieken te Amsterdam 
op 5 juni 1980. 
In de christelijke hoop op een eeuwig le
ven vierden wij op 9 juni d.a.v. bij zijn 
uitvaart in zijn parochiekerk van de 
H. Drieëenheid te Oldenzaal de Eucharis
tie ter gedachtenis aan Christus' dood en 
verrijzenis. Daarna hebben wij afscheid van 
hem genomen in het crematorium te 
Usselo. 

In grote liefde en vol dankbaarheid denken 
wij terug aan onze lieve man en goede va
der. Hij leefde gelukkig en tevreden In 
zijn gezin. Daarom kon hij de tegenslagen, 
die in elk gezin voorkomen, samen in lief
de verwerken. Voor eenieder stond hij 
klaar. Niets was hem te veel. 
In eenvoud des harten heeft hij hard ge
werkt voor zijn gezin en gaf hij goedheid 
aan eenieder, die hij in zijn leven ontmoet
te. Nog veel te Jong kreeg hij een ongenese
llJ ke ziekte, die hem vastklampte aan zijn 
ziekbed. Veel heeft hij geleden. God heeft 

hem nu uit zijn lijden verlost. HIJ heeft 
hem opgenomen In zijn Huls, waar hij In 
vreugde voor altijd mag voortleven. 
Met droefheid In ons hart hebben wij af· 
scheld genomen van onze lieve man en 
vader, die het als een groot goed be
schouwde te leven In geloof, n, nauwge
zette plichtsbetrachting en met e->:t be
langstellende zorg voor ons allen. 
WIJ die achterblijven, weten dat zijn dood 
niet het einde Is, maar een nieuw begin: 
want onze God Is een God van levenden. 
Gebed: 

Heer onze God, 
neem onze man en vader 

op In uw heerlijkheid. 
Laat hem delen In de verrijzenis. 

Dit vragen wij U 
vanuit een dankbaar hart 

voor de mens die hij geweest is 
en met een vertrouwen op U, 

die een mens niet verloren laat gaan, 
maar roept tot eeuwig leven. 

Amen. 

Moge hii rusten in vrede. 

Voor uw bllJken van medeleven tijdens de 
ziekte en bil het overllJden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

H.J. Loves - Wenslng 
en kinderen. 

Oldenzaal. Juni 1980. 


