
Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

Johannes Gerhardus Punte, 
45 jaar zeer gelukkig getrouwd met 

Maria Geertruida olde Bolhaar. 
Hij werd op 9 augustus 1921 in Losser 
geboren. Gesterkt door het sacrament 
van de zieken, is hij onverwachts van 
ons heengegaan op 15 november 1990. 
Na de Eucharistieviering op 20 novem· 
ber in de parochiekerk van de H. Maria 
Geboorte hebben wij hem te rusten ge
legd op het kerkhof waar h11 de laat
ste jaren ook zelf zoveel zorg aan heeft 
besteed. 

Op 24 oktober hebben wij het feest 
gevierd van ons 45-jarig huwelijksju
bileum. Achteraf gezien is die dag de 
laatste dag geworden dat wrj allen bij 
elkaar zijn geweest. Het was een prach
tige dag. 
Nauwelijks vier wel<en later moeten wij 
weer samenkomen om afscheid van 
vader te nemen. Wij zijn allemaal ver
doofd geraakt en denken : het kan niet 
waar zijn. Er is een leegte gekomen 
die wij nu nog niet kunnen overzien. 
Een leegte in ons gezin, maar ook bij 
heel veel mensen om ons heen. Wij 
waren zeer gelukkig met elkaar. In ons 

gezin was vader een stille rots waar 
je op kon bouwen. Voor iedereen stond 
hij altijd klaar, voor zijn kinderen en 
voor velen daarbuiten. Hij was goud
eerlijk en hield van het werk buiten, 
dat was zijn hobby. Alles zag er prach
tig uit. 
Als gelovige man voelde hij zich zeer 
verbonden met de parochie. Het kerk
hof, het terrein rond de kerk en pas
torie gingen hem evenzeer ter harte 
als zijn eigen erf. 
Zelf zou hij niet anders gewild hebben 
dan dat wij als gelovige mensen hem uit 
handen geven. In een groot geloof is 
hij ons voorgegaan ; dat geloof, dat 
spreekt over Eeuwig leven, zal ons de 
kracht geven om ook zonder hem met 
elkaar verder te gaan. 
Hij moge rusten in vrede. 

Graag willen wij u heel hartelijk be
danken voor de overweldigende belang
stelling en meeleven in deze dagen. 
Wij kunnen nauwelijks onder woorden 
brengen hoeveel steun wij daaruit ge
put hebben. Wij hopen dat wij op u 
mogen blijven vertrouwen in de ko
mende tijd. 

Namens ons allen: 
M. G. Punte-olde Bolhaar 


