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HENDRIKUS JOSEPHUS PADBERG 
eçhtg ·nv<it :i 

Hendrika Maria Josephina Muller 

Hij werd geboren te Loaaor 21 januari 1909. 
Tengevolge van een noodlottig or.geval over
leed hij, gesterkt door bel Sacrament der zie
ken, 21 september 1969. :Z.1n !Jchaam werd 1" 

ruste gelogd op het r .k. kerkhof te Losser 
op 24 september 1969. 

De mens w~" God beschikt. Dit zouden ""'e 
van iedere overledene kunnen zeggen, maar 
zeker van dHa ov~rledene, die door een nood
lottig ongeval van one i8 heengegaan. 
H11 was een man die mot iodereen meeleefde 
en daarin ook erg ge Julcldg was. Hij was blij 
van aard en zeer arbeidzaam. Daarom viel het 
hem zwaar, toen zi1n gezondheid wat minder 
werd en h11 z11n arbeid moest opgeven. Maar 
nu had hiJ tiJd om veC1l zorg te besteden a•n 
zijn gezin en a11r. uin medemensen. Vaak was 
hij op pad voor de goeie zaak en maakte door 
zijn belangstellin9 en meeleven vele mensen 
gelukkig. Gedachtig de woorden van Kristus 
zelf "Zalig die vrede brengen, want ze zullen 
God zien" is hij op de vredoszondng vau ons 
heengegaan, Nu is hij voor ""uwig Lhj en ge
lukkig naar de woorden van Kristus "Verheugt 
U en juicht, want groot is uw loon in de hemel", 
Dierbare echtgenote en kinderen, zo ganrne 
was ik b11 U gebleven, want we leofden zo ge
lukkig in onze wodorzijdse liefc:le . . . . . tot 
weerziens in de hemel. 
Dierbare familieleden, gedankt mij in uw ge
bed, opdat in Gcd mijn vreugde volkomçn 2ij. 

Onze Vader - Wees gegroet. 
Heer geef hem de eeuwige rust, en het eeuwi
ge licht verlichte hem. 

Druk: de Lange, Louer 

Voor uw blijken van deelneming bij 
het over!Jjden van miJn rnmg geliefde 
man en onze lieve vader en opa, be
tuigen wij o::ize oprechte dank. 

H. M. J. Padberg-Muller 
Joke en Henk 
Ria en Athur - Kim 
Paul en Sanni 
Alfons en José 
Elly en Hans 
Leo 

Losser, 24 september 1969 


