
In dierbare herinnering aan 

JOHANNES MARINUS MASSELING 
tchlgeaoot van 

~!ARIA LAMBERTA ALI:-;K 
Hij werd geborta te- Denekamp 3 september 
19 .0. Voor7rt'n van t Sacrament der Zid:cn. 
overleed hij le D~nek"mp ll oktober 1980. 
Lijn ge,;torven lichaam hebben wij 15 oktober 
d" v. te ruste gelegd in het parochieel kerk
hof aldaar. 

"Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 
zichzelf; wij leven en sterven voor God, onze Heer 
aan Hem behoren wij toe" Een gedachte uit de Li
turgie van de Kerk naast die van: 
"Door de dood wordt het leven wel veranderd, maar 
niet ongedaan eemaakt; als ons aardse huis. ons 
lichaam, afgebroken wordt, heeft God al een plaats 
bereid voor hen doe Hem lrefheoben". Zij mogen ons 
tot troost en sterkte zijn in 'let verdr .et c!at ons is 
ovP.rvallen nu onze geliefde man en vade" ons d~or 
de dood is ontvalier. W11 1>1oden hem nog zo nodig 
en zelf had hij neg zoveel voer or.s kunnen en wil· 
len doen. Dól3rom >ok hr~d~rde het hem zo dat hij 
niet volledig gezond was en wilde het liefst niets 
weten van ziekte en behandeling. Daarnaast was hem 
geen werk teveel al hoJ een ander 'n plezier kon 
doen, voorzover zijn krachten dit toelieten . 
Zijn hart, dat k topte van liefde en zorg voor vrouw 
en kinderen en moeder. heeft het plotseling opge
geven, zijn lichaam is gestorven nu en wij gaan aan 
deze zij<le van het graf nu afscheid van hem nemen. 
Toch is 'let niet alleen maar een leegte of een vage 
herinnering die overbliJ't: Wij weten vanuit ons ge· 
loof - 01:>k "J bei;rijpen wij het niet - dat er een 
overzijde van het eraf is, een eeuwig leven bij God. 

De woorden uit de Liturgie van de Kerk zijn een 
bevestiging van wat leeft in elk mensenhart: Ver· 
langen naar volmaakt geluk en vrede. Jezus heeft 
ons beloofd dat er in 't Vaderhuis vele "woningen" 
zijn, bedoeld als plaatsen van volmaakt geluk en 
vrede. Daaraan klampen wij ons vast, daarneen zien 
wij uit, dat zal ééns vervuld worden. 
Mijne geliefden, ik ga jullie onverwachts verlaten 
nu. Het is ecnter geen afscheid voor eeuwig. Want 
ééns zullen wij weer samen ziin. Weest hartelijk 
bedankt, vaartwel en tot weder·iens. 
Wij, die hem kenden en liefhadden bidden: Yeer, 
11eef hem de eeuwige rusz in uw vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden na 't overlijden 
van mijn beminde echtgenoot, onze zorgzame vader 
en zoon, betuigen wiJ U o~z" oprechte dank. 
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