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WIE IN MIJ GELOOFT 
LEEFT 

IN EEUWIGHEID. 



t 
Ik ben de Verrijzenis en het leven. 

In dankbare •her•innering aan mijn 
lieve .man 

JOHANNES DE MUNNIK 

echtgenoot van 
Anna Gezina Geertruida Bruins 

Johannes de .Munnik werd geboren op 10 
oktober 1905 te Emmer-Compascuum en 
overleed op 1 a,pril 1989 i,n het verpleeg
huis "De Bleerinck", na voorzien te zijn 
van •het H. Sacrament der Zieken op Twee
de Paasdag, 27 maart 1989. 
Na de Eucharist,iev,ier.ing op 5 april in de 
R.K. kerk te Erica :heeft de begrafenis 
plaatsgevonden aldaar. 

Johannes de Munnik is 83 jaar geworden 
en 51 jaar ·gelukkig ,gehuwd, geweest. 
In zijn lange leven heeft hij vele jaren hard 
gewerkt als veenarbeider en landbouwer. 
De boerderij aan de Strengdijk in Erica 
stond echter centraal in zijn leven. 
Hij -was een lieve man met een goed hu
meur. Ofschoon innerlij-k vaak on-rustig, was 
:hij een •stille en bescheiden man , die sa
men met zijn vrouw op zichzelf leefde. 
Hij h:ield van het vrije buitenleven en de 
natuur. Hij was een man die dichtbij de 
,natuur leefde en met name in de boom
,gaard ,in zijn element was. 

Begin tachtiger jaren stortte zijn wereld in: 
zijn ogen I ieten ,hem in de steek. Nage
noeg bl-in-d heef,! 1hij van lieverlee zijn ver
driet, pijn en ,handicap moediig gedragen. 
Dit 1is voor hem een ,grote •klap geweest. 
Voor zijn verblijf van 2½ jaar in "De Blee
rinck" was hij dankbaar. Hij legde zich er 
op een gegeven moment bij neer, dat het 
niet anders kon. Personeel en vrijwilligers 
die •hem begeleid.den mochten hem erg 
graag. 
,Hij blijft i-n onze ,herinnering als een be
scheiden, eerlijk en gelovi-g mens. 
Moge Go.d waar 1hij vast in geloofde hem 
een plaats geven ,in ·het Vaderhuis. 

Dat ,hij ruste in vrede. 

Wij willen u hartelijk danken voor de 
blijken van deelneming bij het over
lijden van Johannes de Munnik. 

A. G. G. de Munnik-Bruins 
en fam. de Munnik. 

Coevo~den, april 1989. 


