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Denk, ook in uw gebed, nog eens terug aan 

Josephus Celestinus Monnink 

Geboren te Enschede op 6 april 1909. 
Sinds 5 JUii 1993 weduwnaar van 

GERDA JOHANNA MARIA GEBBING 

Vol vertrouwen op Zijn Schepper en gesterkt 
door het H. Sakrament der Zieken overleed hij in 
't Dr. Ariënstehu1s te Enschede op 12 februari 
1994. Aansluitend op de Eucharistieviering 1n de 
kapel had op 17 februari de crematie plaats in het 
crematorium te Usselo. 

Ruim een half jaar na de dood van onze goede 
moeder en oma heeft God nu ook opa opgeroe
pen voor de eeuwigheid. 
Meer dan 50 jaar waren ze getrouwd geweest. 
Altijd waren ze samen, ook in de kruideniers 
zaak. Heel hard heeft hij gewerkt. Zijn winkel en 
zijn gezin waren zijn leven. Daarom viel het hem 
zwaar na 54 jaar de winkel prijs te moeten geven. 

Maar intens bleef hij verbonden met zijn vrouw, 
zijn kinderen en kleinkinderen. 
Ook al was hij er de man niet naar om zijn inner
lijke gevoelens gemakkelijk te laten blijken. 
Buiten hen had hij niet zoveel behoefte aan an
dere kontakten. Des te meer verheugde hij zich 
er op naar de zijnen te kunnen gaan en als zijn 
kinderen en kleinkinderen hem later veelvuldig 
bezochten. Vooral toen moeder, pas kort in 't 
Dr. Ariënstehuis, kwam te overlijden. 
Haar heeft hij heel erg gemist. 
Bij het afnemen van zijn krachten ging hij ook 
zelf steeds meer verlangen naar de grote ont· 
meeting met God. 
Als diep gelovig mens heeft hij zich serieus voor
bereid op de komst van Christus. op Wie hij 
steeds zijn vertrouwen stelde 

Heer Jesus Christus: dankbaar 11oor wat onze 
goede vader en opa voor ons betekend heeh 
bidden wij U: Spreek nu ook tot hem Uw verlos
send woord: "Goede knecht: omdat gij over 
weinig trouw geweest ZiJt, zal ik U aanstellen 
over veel: Kom nu binnen in de vreugde van Uw 
Heer". (Mt. 25,21) . 

Uit dankbaarheid voor uw zorg, uw vriendschap 
en uw medeleven en ter gedachtenis aan hem. 

Kinderen en kleinkinderen. 


