


Voor de blijken van deelneming, die 
wij mochten ondervinden, bij het 
overlijden van onze lieve vader en opa 
betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Kinderen, en kleinkinderen 

Gedenkt in uw gebeden 

Johannes Rupert 
w eduwnaar van 
Aleida Wilhelmina Belshof 

Hij werd op 8 j uil 1902 te Haaksbergen geboren, 
voorzien van het sacrament der zieken plotseling 
overleden te St. lsidorushoeve op 14 juni 1973 en 
de !Be juni d.o.v, aldaar begraven. 

Ons hart Is geschapen voor U o God en het vindt 
geen rust totdat het rust in U. Deze woorden vin• 
den we in de H. Schrift en bij de H. Augustlnus. 
Elke mens wil gelukkig zijn en we zoeken het 
overal • vaak geheel verkeerd. Het geluk bestaat 
niet in eer en roem, rijkdom, weelde I want ineens 
is het voorbij. en we moeten alles achterlaten . Wat 
we hebben hij ons sterven, hebben we niet, maar 
wat we niet hebben, dat hebben we • alles wat we 
gegeven hebben van ons goed voor de noden van 
anderen. 
Sterven 1s erg, niemand gaat graag dood. Maar 
't is onze levensweg. Het einde komt vroeg of laat. 
En nu zo plotseling. Dit 1s toch wel jammer voor 
de dierbaren. Voor hem 1s het sterven een gewin. 
Sterven Is naar de hemel gaan • het paradijs . 
H11 was eenvoudig, werkzaam, zocht de aardse 
dingen niet, was godsdienstig, een goede echtge
noot en vader. Zo graag hadden we hem nog bij 
ons gehouden. 
Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen en alle 
dierbaren en vrienden . We moeten scheiden, maar 
de scheiding Is slechts kort. Het leven Is maar een 
moment, en dan zullen we weer samen zijn. Allen 
met moeder bij God en de engelen en alle heili
gen In de hemel. Blijft trouw aan God en aan 
elkaar, Vergeet mij niet In uw gebeden. 

Heer, geef hem de eeuwige rust, 


