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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES DE MONNIK 
weduwnaar van 

Anna Margaretha Heijnen 

Hij werd geboren op 23 oktober 1896 
te Klazienaveen, en is voqrzien van 
het sakrament van de Ziekenzalving 
overleden op 4 december 1985 in Huize 
St. Franciscus te Veendam . Op 9 dec. 
1985 vond de Uitvaartdienst plaats in 
de kerk van 0. L. Vrouw Tenhemel
opneming te Veendam, waarna hij is 
begraven op het R. K. kerkhof aldaar. 

"Gelukkig zij die wonen in Uw huis, 
o Heer, die U daar altijd mogen prijzen. 
Gelukkig die op U mag steunen wan
neer hij aan zijn hedevaart begint '' 

(Ps. 84) . 
Gelukkig de mens, déze m t> ns, die in 
dit geloof afscheid heeft genomen van 
het leven. Ue dood heeft hem ,niet 

overvallen. Hij verlangde ernaar, omdat 
zijntaak ten einde was. Hij verlangde 
er vooral naar, omdat hij in geloof kon 
zeggen: Ik ga naar het huis van mijn 
Vader, om daar hen te ontmoeten die 
mij in de dood zijn voorgegaan. 
God zal hem de rust, de vrede en het 
geluk voor altijd niet misgunnen, Deze 
mens heeft een welbesteed leven achter 
zich. Zorgzaam voor vrouw en kinderen, 
plichtsgetrouw als veldwachter en 
politieman. Hij was een mens met 
principes, niet altijd gemakkelijk, voor 
anderen niet, maar even min voor zich
zelf. Een sociaal hewogen mens, helpend 
waar hij kon. Gedurende zijn lange 
leven 1s hij regelmatig getroffend door 
verdriet vanwege het verlies van dier
baren Hij werd daardoor getekend 
maar het leven werd er voor hem niet 
zinloos om. In geloof aanvaardde hij 
wat hem overkwam, en vanuit zijn 
geloof gaf hij zijn leven steeds weer 
inhoud. Hij is aan zijn hedevaart he
gonnen, de bedevaart na~r het leven 
voor ;,lt1jd in het huis van zijn Vader. 
In geloof zeggen wij: daar zal hij 
leven, samen met de zijnen in geluk 
t'n vrede voor ;iltijd . 


