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"Het is volbracht" 

Ter dankbare heronner1ng aan 

ANTOON OVERBEEK 
echtgenoot van MARIA HOLTHAUS 

HIJ werd op 30 oktober ISOO 1n Henselo Ov 
geboren. Na een welbesteed leven is hij op 
29 JUii 1981 te Delden overleden. Op 31 juli 
hebben we in de 0. L. Vrouwekerk God gedankt 
voor alles wat hij voor ons heeot betekend en 

hem daarna te rusten gelegd op het 
r. k . kerkhof te Hengelo Ov 

Een toonbeeld van goedhe d , liefde en vrede
l1evendhe1d Zo was zijn teven op deze aarde· 
voor ziJn vrouw was hij een lieve man die n.:1m 
53 jaar lief en leed met haar mocht delen. En 
zo was hl) ook voor ZIJn k1n~eren en kleinkin
deren. H1J had altijd alles voor een ander over 
en stond altijd k laar voor zijn cllênten. voor de 
buren en iedereen die hij ontmoette . Hij kon 
niet tegen ruzie en onenigheid Hij deed alt1Jd 
zijn uiterste best om de vrede en harmonie te 
herstellen an wilde daarbij zelf wel de mindere 
zijn . HIJ was een echt godsd1en111ge mens. die 
heel neuwgezet God wilde dienen an liefheb
ben H1J ging graag naar de kerk. maar vor.d 
God ook In de natuur. on de mensen en on zijn 
eigen hart. Vanuit de diepte van z1Jn geloof 
heeft hij 1n alle eenvoud geleefd en gewerkt 
HIJ deed dat zo intens. dat h!J vaek verstrooid 
was en daardoor dikwij ls voor komische situa
t ies zorgde. We konden vaak om hem en met 
hem lechen. We zullen hem om al zijn gaven 
van geest en hart erg m•ssen Maar na het 
laatste zware tevens1aar vol ziekte en :wJ!'.te 
gunnen we hem nu de vreugde van Gods licht 
en vrede Moge hij vanuit Gods woning ons 

nab~ blijven met zijn liefdevolle zorg. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand 

bid voor hem 


