
Gedenk 1n uw gebeden 

Willem Moes 
echtgenoot van 

Aleida Maria Ophuis 

Hij werd ;eboren te Klazienaveen op 6 mei 1929 
Ti;d:g !ii1Hterkt door de Sacnmenten der rieken, 
Is hij gestorven op 1 2 februari 1973. N. een 
Eucharistlevlerlng In de kerk van de H. Martinus. 
h•bb•n zijn f•mlll•l•den zijn lichaam tor rust• 11•· 
logd op h•t K•thollek kerkhof in Losser in g•lovlg 
vertrouwen op Jezus· woorden van opstanding en 
eeuwig l•••n. Dit was op donderdag 15 febr. 1973. 

Wat valt het een lemllie zwaar afscheid te moeten 
nemen van lemend uit hvn midden op nog zo jonge 
1"ft1jd. Wot v•lt h•t "n mon moeilijk, zijn fomlll•, 
ziJn plannen. zijn werk In de steek te moeten laten, 
•Is de Heer hem oproept. Al begrijpen we het 
niet, toch :rlen we het ;ebeuren. 
Troost Is ons da1rbtj, dat 2"ijn langdurig h•vlg t ip 
den e•n einde h•eh gevonden. En dat wiJ als g• · 
lovigen on:re dierbare man en v411der konden to•· 
vertrouwen aan de zorg van de Heer. HIJ heeft 
het bittere von het afscheid weggenomen. door te 
spreken over een lng1an In een ander l e"en . 
Oaer 11 91en pijn, geen troosteloosheid, geen be· 
nauwdheld meer. Daar Is de geborgenheid van 
het v•derhuls D1ar Is de vreugde van het hemelt 
brulloftsmoal. 
Kinderen, wees 1terk In eensgeZ"lndheld1 samen met 
moeder. Helpt heir mee in het gelovig verdergaan 
op Jullle le"ensweg. Dan zal er voor ons allen een 
weerzien zijn In het leven met onze Heer1 waarin 
Ik julll• ben voorgega.1n . 
Heer Jezus, geel uw harde werker en trouwe die" 
naar Wil em MoH n1 vergeving van zijn mens•· 
lljice fouten. de vreugde van het eeuwig leven. 

;)ruk· de Lange - Lo~ser 

Voor uw blijken van medeleven na het over
lijden van m11n heve nian en onze zorgzame 
vader, en de laait!" eer a9n hem bewezen zijn 
wij u zeer dankbaar. 

A. M. Moes-Ophuis 
Gerhard, J~cob 

Wim. Marianne 


