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Dankbaar en vol liefde blijven wij verbonden 
met mijn lieve man, onze goede en fijne vader 

en opa 

JOHANNUS THEODORUS MELENHORST 

echtgenoot van 
.Johanna Adriana Antonia Bcsling. 

(.;ehoren 25-4-1 91 3 
te Emmen 

Overleden 7-6-1987 
te Enschede 

Op het Hoogfeest van Pinksteren, waarop wij 
vieren clat God en Jezus de mensen willen be
zielen met hun Geest. heeft vader zijn geest te
ruggegeven aan Zijn Schepper. 
De geest van waaruit vader leefde was er één 
van liefde en zorgen: liefde voor zijn vrouw 
ml!t wie hij 4 7 jaar getrouwd mocht zijn, liefde 
voor Koos en Nanny als vader en schoonvader 
en vooral was hij een liefdevolle opa voor Nor
bert en Nadine. 
In hun geest blijft vader voortleven als iemand 
die een geweldige rust en vrede uitstraalde;heel 
goedig en echt huiselijk. 
Goede onderlinge verhoudingen stonden bij 
hem voorop: hij leefde met niemand in onmin. 
De hobby's die vader had kenmerken clan ook 
zijn rustige natuur; de tuin, natuurfilms, visSl'n, 

maar vooral de door hem gemaakte schilder
stukken (landschappen en stillevens) ademen 
zijn geest van rust en vrede uit. 
Een gelovig man die het leven op zich af lit.'t ko
men en in alle rust aanvaardde wat op zijn le
vensweg kwam; hij was gemakkelijk en deed 
nergens moeilijk over. Zodoende kon hij ook 
goed de tijdgeest aan, zowel in de wereld als in 
de kerk. 
Zelfs in de periode van zijn ziekte nn de laat
ste tijd hoorde je hem niet klagen. 
In alle rust heeft vader de sacramenten van de 
zieken ontvangen en in diezelfde rust, zoals hij 
74 jaar hier op aarde geleefd heeft, is vader op 
Eerste Pinksterdag gestorven. 
Moge de Geest van God, die liefde is, vader nu 
voor eeuwig hebben opgenomen in Zijn woning 
van rust en vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man. 
onze zorgzame vader en opa betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

J.A.A. Mclenhorst - Besling 
Koos en Nanny 

Norbert en Nadine 


