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Als iets liefs ons verlaat 
blijft toch de liefde. 
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Gedenkt in uw gebeden 

Antonius Gerhardus 
lsidorus Rupert 
echtgenoot van 
Geertruida Maria Mensink 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 27 no
vember 1933. 
Plotseling, voorzien van het H. Ol iesel, is hij 
op 26 maart 1984 te St. lsidorushoeve over
leden. 
Op 30 maart d.a.v. werd zijn lichaam te ruste 
gelegd op het kerkhof van deze parochie. 

Wat kan de dood toch hard zijn. . 
Plotseling werd deze vader weggenomen uit 
zijn gezin, waar hij voCJr leefde .~n werk_te, 
weggerukt ui t zijn bedrijf, waar hij dagel ijks 
mee bezig was. 
Hoe zu llen wij hem missen. 
Vijanden had hij niet , well icht omdat hij niet 
over andere mensen praatte. 
Groot was zijn liefde voor kinderen; en de 
natuur ging hem zeer ter harte; voora l de 
sport, met name het voetbal had zijn grote 
belangstelling. 
,,Geliefde echtgenoot en kinderen. 
God heeft andere plannen als wij mensen . 
Wij waren zo gelukkig met elkaar, maar aan 
dat samen zijn is nu al een eind gekomen. 
Ons geloof echter zegt: dat dit geen schei
ding is voor alt ijd. 
Eens worden wij herenigd. 
Bij de troon van God kan ik meer voor jul li e 
doen, dan met al mijn zwoegen op aarde. 
Het is een zware beproeving, die ju l lie is 
overkomen . Ons mensenverstand sch iet te 
kort om antwoord te vinden op de vraag: 
waarom ik nu al heen Ts}Oest gaan. 

Vindt kracht in Jezus Woord: dat na het 
sterven het eigenl ijke leven pas begint" . 
Moge hij voortleven in vreugde bij God! 

Voor uw blij k van mede leven bij het plotse
l inge overlijden van mijn l ieve man en onze 
zorgzame vader zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

G. M. Rupert - Mensi nk 
en kinderen 

St. ls idorushoeve, m rt 1984 
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