


Ter dankbare herin_nering aan 

Johannes Antonius Masseling 

Hij werd 4 juli 1909 te Denekamp geboren. 
Hij is onverwacht gestorven op 22 maart 1991 
te Beuningen. De gezongen Uitvaart had 
plaats op 26 maart 1991 in de parochiekerk 
te Beuningen (Ov.) Daarna werd zijn lichaam 
begraven op het kerkhof, aldaar. 

Goede Herder, in de kerk heb ik vaak uw 
stem gehoord, die riep: "Weest waakzaam; 
want gij weet niet op welke dag of op welk 
uur de Heer komt." (Ml 24.42) Nu treft mij 
zelf dit lot, maar ik hoef niet bang te zijn voor 
U. Heel mijn leven heb ik geprobeerd naar 
uw stem te luisteren en uw woord te onder
houden. Ik heb steeds mijn best gedaan om 
uw blijde boodschap en uw Rijk in mijn om
geving waar te maken. 
Een zeer groot gedeelte van mijn zorg en 
toewijding ging uit naar de jeugd in de sport. 
Zij hielden van mij, maar ik hield nog meer 
van hen. Ik voelde dat ik daardoor een beetje 
meebouwde aan uw Rijk. Ook hield ik van 
de natuur. Deze was voor mij een spiegel, 
waar ik God zelf aan het werk zag. De tuin 

van de school, het veldkapelletje was een 
heel bijzondere plek. Tenslotte trok ik heel 
vaak met mijn fiets de natuur in. 
Mijn grootste liefde ging uit naar mijn huisge
noten. Ongeveer 40 jaar geleden werd ik zeer 
gastvrij opgenomen bij de familie Groener. Ik 
breng heel bijzondere dank aan Marietje en 
Johan, maar ook aan hun kinderen en klein
kinderen. Het was voor mij een stukje paradijs 
op aarde, waar ik altijd graag thuis kwam. 
Beste vrienden van het werk, sportvrienden, 
kaartvrienden en allen, die mij met vreugde 
en goedheid hebben omringd. Het moge jullie 
allen goed gaan. Gaat zo verder. 

Voor uw medeleven betoond na het overlij
den van onze broer, zwager, oom en huisge
noot zeggen wij U allen hartelijk dank. 

Familie Masseling 
Familie Groener 


