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echtgenoot van 

Maria Zelma Eicki s 

Hij werd geboren te Deuekamp 6 september 
l 926; voorzien van het Sacrament der zieken 
overleed hij 9 september l 975 in h t r.k. zie
kenhuis te Oldenzaal; zijn lichaam 11ebben wij 
13 september 1975 te rusten gelegd in het 
parochieel kerkhof te Denekamp, waar het de. 
blijde verrijzenis wac ht. 

Bij de Uitvaart en begrafenis van onze gelief
de man, vader en familielid, toen wij aan deze 
ziJde van het graf afscheid van hem moesten 
nemen, hebben wij van harte gebeden: ,Mogen 
Gods engelen u brengen naar het Paradijs, mo
gen bij uw aankomst daar de marrelaren u 
opnemen en u begeleiden naar de heilige stad 
van het hemelse Jerusalem en moogt ge daar 
de eeuwige rust genieten in de vrede Gods". 
In ons gezin en familieleven is nu een lege 
plaats gekomen; wij zullen hem misse □ nu 
hij er niet meer is hier en dat doet ons pijn; 
hij had nog graag zoveel willen doen en wij 
hadden hem nog zo nodig. 'n Kenmerkende 
eigenschap van zijn leven was zijn harde wer
ken en onvermoeide inzet; ze lfs toen een do
delijke ziekte hem had aangetast en zijn krachten 
sloopte, was hij nog volop bezig met het maken 
van plannen en het uitvoeren daarvan. Het was 
voor hem een ware kruisweg om dit alles op 

te moeten geven en vertrouwd te raken met 
de dood, omdat deze het einde betekende voor 
al zijn werken en zorgen, het verbreken van 
de band met zijn gezin en familie waaraan hij 
zo gehecht was. 
In onze herinnering zal hij altijd zó blijven 
voort le ven: Iemand aan wie wij veel te danken 
hebben. omdat hij ons zoveel gegeven heeft. 
Daarnaast voelen wij ons óók getroost door 
ons gelovig weten; dat aan de overzijde van 
het graf een nieuw en eeuwig leven ons wacht 
en dat wij daar in God eens samen zullen zijn 

· met allen die wij kenden en lief hadden; wat 
wij op aarde moesten lllissen, zal ons in de 
Hemel eeuwig blijven . 
Mijn lieve vrouw, kinderen en familie. nu ga 
ik jullie verlaten, tijdelijk. Hartelijk bedankt 
voor alle zorgen en meeleven die ik mocht er
va ren en zo gewaardeerd heb. Mijn laatste bood
schap is: Leeft zó, dat wij in Gods Hemel 
eens vereeuwigd mogen worden, waar geen 
pijn e n ziekte ons geluk bedreigen. Vaart wel 
en tot wederziens. 

Moeder Maria help ons allen tbuis te komen 
bij Uw Zoon Jezus. 

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte 
en na 't overlijden van onze beminde echtgenoot en 
vader betuigen wij U onze hartelijke dank 
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