
t Ter vrome gedachtenis aan onzen 
onvergetelljken zor9zamen Vader 

Johannes Wilbertus Masseling, 
Echtgenoot "'"" wi len 

Johanna Berendlna JanHn, 

Hij was Kerkmeester sinds 12 Sept. 19215 van 
de nieuwe parochie 0. L. Vr. van Altljdd. 
Bijstand , Oeurningerstraat te Enschede. Lid 
der Maria Congregatie en de Broederschap 

In genoemde parochie. 
Hij werd geboren te Denekamp den 20 J an. 
1874. In de vrede van Christus meermalen 
gesterkt door de H. Genademiddelen der 
Katholieke Kerk zacht en kalm overleden 
den 30 Jan. 1937 en begraven den 3e Febr. 

1937 op het R. K. Kerkhof to Enschede. 

D1c r.• cJ ~deefJ heeft, kan met •!echt •terYen. 
11oc gelukkr.! i~ hij die lan~z01am en \~n "i crrC 

het uur '3n ZIJU t.lood :tiet naden~n~ 1.6ó bcreic.h 
h1J zich meer ~n meer voor om ;1nh1-t te "'tr:rt"en. 

Ben<1mHlhcden en pijnen heb hen, mij 01 er
va11cn" een slepende hartk\\:.1al hedl 1111Jn ~leik 
lichaam ~c~loopr. maar ik hch den muam tle:. 
lle~nm uangcrocpcn en op Hem .al niiJn •cr
tromHm ~t:"tekl en God de J leer hedt miJ no~ 
01ncrw.icbt-. \"'an mijn liJdcm \etlo't en n 
vreuicde op~\.'UOmcn. HtJ "a" een man 'an 
croot Jtdouf t:n ijverde voor Je eer 'an Cod:"I 
bui . """''an hu besn1urJer "as. •~n çoor
heelJu::i: hu "\aJcr. stnm~ maar ,;(u.:J~ Je be· 
''onderin~ en Je ~edachtcnis der hra"tcn wa:irdi~. 

Z•JD 1,mtleren heeft hiJ op~e' ocJ 111 Je leer 
en tucbl ~n vrc:te <le:> lleeren. Z1Jn lu~t \\as het 
te Jcycn en te werken \'oor hel \\Clziin -çan 
.tijn 1.andcrcn : dáárvoor orten-te luj alle-: op ~ 
met een medelijdend hart voor J~ urmen en 
hcdruktcn en hij hi~lp dc7.cn in "uite op allerlei 
"'Jl.•· C:od. Die .-oorhceu )loeder eu 1111 \·ader 
tol C h~ht )!UO~peu_ G1J hebt '"n Olh \\t?~~e· 
nomen die Je vreu=de wa..;. van ons leç-en. 

Krndcrtn. klclllkiudereo en lauuhc helpt mij 
dcK1r uw ~h~J~n lût Goc.l. HHJfl t:~n"..,eimJ 
onder clknn<lcr en l'Cr)!cct de Ic-sen en ·c mor-· 
bi:c1tl \411 U\\ .t:org:t.:amcn Y01Jcr 1111.:t. • • 

\lijn Jet.U' harmhartid1eid. .l<XI d, an. 


