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Hij werd geboren te Hasselo op 22 maart 
1911 en overleed aldaar, gesterkt door het 
Sacrament van de Ziekenzalving, op 12 juni 
1981. Hij werd begraven op het parochiële 
kerkhof te Deurningen op 16 juni 1981. 

Bij zijn dood beseffen wij dat een echt ge· 
lovige mens van ons is heengegaan. Met een 
groot geloof heeft hij zijn laatste strijd ge
streden: het was hemzelf niet verborgen hoe 
ernstig ziek hij was, maar hij maakte slechts 
toespelingen op zijn situatie. Hij wist hoe· 
veel hij in zijn goede dagen gekund had, hoe 
vol arbeid zijn leven geweest was, maar hij 
wist ook dat hij niet bij Ma, bij zijn kinderen 
en kleinkinderen zou kunnen blijven. dat 
zijn sterven onafwendbaar dichter bij kwam. 
Hij had altijd zijn vertier gevonden thuis, in 
zijn gezin; hij kon genieten van Gods schep· 
ping, van de grond die hij bewerkte nog na 
een volle dagtaak en waarvan hij de vruchten 

plukte niet alleen voor de zijnen, maar ook 
om er anderen van mee te delen. 
Voor hemzelf zowel als voor allen die hem 
zo liefdevol verpleegden en bijstonden is 
het een troost geweest dat hij in zijn eigen 
huis kon sterven. Vredig is hij gestorven, 
zich biddend toevertrouwend aan de Heer 
van ons leven en sterven, en aan Maria, de 
Moeder Gods. 
Wij mogen afscheid van hem nemen met dit 
woord uit het Boek Openbaring: "Nu komt 
het aan op de volharding der heiligen , van 
hen die de geboden van God en het geloof in 
Jezus trouw bewaren. En ik hoorde een 
stem uit de hemel die zei: 'Schrijf op: Zalig 
de doden die in de Heer sterven. van nu af 
aan; 'Ja waarlijk' , zegt de Geest,' laat hen 
uitrusten van hun moeiten, want hun daden 
vergezellen hen. ' ( Openbaring 14, 12-13) 
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor 
ons, zondaars, nu en in het uur van onze 
dood. Amen. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa, danken wij u har· 
tel ijk. 

G.J. Moekotte - Zengerink, 
kinderen en kleinkinderen. 


