
Ter dankbare herinnering aan 

JAN MAAS 
echtgenoot van 

CATHARINA JOHANNA BOUWHUIS. 

Johannes Cornelis Maas is geboren op 
12 oktober 1916 te Slagharen en gesterkt 
door het Sacrar.ient der zieken overleden 
temidden van zijn gezin op donderdag 
26 februari 1981. ZiJn lichaam hebben wij 
op 2 maart te rusten gelegd op het pa
rochiekerkhof, waar hij de verrezen Heer 
tegemoet wacht. 

- o-

Met Jan Maas is iemand uit ons midden 
heengegaan, die bij al len gezien en ge
waardeerd is als een man die een zeer 
welbesteed en zinvol leven heeft geleid. 

Voor zijn echtgenote en gezin heeit hij 
heel zijn leven ingezet en gewerkt en een 
voorbeeld nagelaten, dat indruk maakt Hij 
was een man van karakter, karig in woor
den, maar vol toewijding en aandacht 
voor ieder, die op hem een beroep deed. 
En zijn krachtbron voor dit alles was zijn 
diepdoorleefd geloof in God, dat hem in
spireerde tot een leven voor de anderen. 

Wij kunnen God niet dankbaar genoeg 
zijn, dat wij zo'n echtgenoot, vader en 

medeparochiaan in ons midden mochten 
hebben. 
In zijn geest durven en wil'.en wij geloven, 
dat zijn dienend klaarstaan voor de ander 
voortgezet wordt in het hiernamaals, in 
het leven bij God, waar hij onze noden, 
zorgen en wensen blijvend bij God zat 
aanbevelen. 

En zijn leven is voor ons allen een uitno
diging om in zijn geest lief en leed, leven 
en dood uit Gods hand te aanvaarden tot 
heil en zegen voor allen met wie wij het 
leven delen. 

Met de apostel Paulus mag onze overle
dene zeggen: "ik heb de goede strijd ge
streden, de wedloop voleind, het geloof 
bewaard. Nu wacht miJ de krnns der ge· 
rechtigheid, waarmee de Heer mij zal be
lonen en allen, die met liefde uitzien naar 
Zijn komst". 
Lieve man en vader, bedankt voor alles 
en leef in Gods vrede! 

Wij danken u allen oprecht voor de vele 
blijken van belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve man, 
voder en opa. 

FAM. MAAS. 


