
Ter vrome en dankbare herinnering 
aan 

t JOHANNES HERMANUS 
OVER WETER 
echtgenoot van 
Naatje Hofstede 
met wie hij ruim 60 jaar in een geluk

kig huwelijk verbonden was. 

Hij werd 23 februari 1894 te Amster
dam geboren. Liefderijk verpleegd en 
bijgestaan door familie overleed hij op 2 
juli 1976, getroost en gesterkt door de 
Heer in het H. Sacrament der zieken, 
in het St. Elisabethverplecghuis te Del
den. Zijn lichaam hebben wij 6 juli d.o. 
v. na de uitvaartdienst aan de aarde toe
vertrouwd in 't crematorium te Usselo. 

"De tijd van mijn afsc'heid staat voor de 
deur. Ik heb de goede strijd gestreden; 
mijn levensloop volbracht, het geloof 
bewaard; nu wacht mij de kroon der 
gerechtigheid waarmee mij de Heer zal 
belonen op die grote dag." (2 Tim. 6-8). 
Deze geloofsovertuiging bezielde hem 
toen hij op zijn oude dag werd overval
len door een steeds verergerende ziekte. 
Met zijn eigen eenvoudige woorden zei 
hij het zo: "Laat 0. L. Heer mij maar 
halen, ik ben er klaar voor." Hij m6cht 

zó spreken omdat hij wist dat hij ge
probeerd had om zo goed mogelijk voor 
anderen te leven; op de eerste plaats 
voor zijn vrouw, kinderen en kleinkin
deren die hem allen zo ter harte gingen. 
Daarnaast was hij steeds bereid anderen 
te helpen. 
Hij kón zo spreken omdat hij bewust 
van zijn fouten en gebreken, die ons al
len aankleven, een groot vertrouwen had 
op God die vooral ziet naar het hart. In 
vertrouwen op Hem aanvaardde hij ook 
zijn ziekte en lijden. Wij nemen afscheid 
van een gelovig man, die ons dierbaar 
was; m gelovig vertrouwen dat zijn uit
tocht 'n intocht zal zijn in Gods Vader
huis. 
Wij bidden: God, Vader, sterk ons in 
het geloof dat wij als wij z6 leven wij 
66k mogen ervaren dat wij elkander 
eens zullen terug zien bij U. 
Maria moeder des Heren en onze moe
der bid voor hem. 

Voor uw deelneming na het overlijden 
van mijn lieve man en onze dierbare 
vader en opa, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Fam. Overweter 


