


Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES ANTONIUS RUTENFRANS 
echtgenoot van 

Johanna Maria van Deth 

Hij werd geboren te Enter 27 augustus 
1899 en is overleden in de vrede van 
Christus te Oldenzaal I april 1975. Vanuit 
de St. Nicolaaskerk hebben we hem te 
rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Dene-

kamp 4 april 1975. 

Allen, die deze overledene gekend hebben. 
zullen bij het horen van zijn heengaan 
naar God; die de Heer is van leven en 
dood. gezegd hebben : we hebben een 
goede mens verloren. Hij heeft geleefd en 
gewerkt voor het welzijn van zijn gezin en 
bedrijf, intens en vurig van Geest. Door 
de totale inzet van zijn persoon en door 
zijn vakmanschap wist hij veel te bereiken. 
Met een gevoel van dankbaarheid denken 
we aan hem terug, hoe hij ons is voor
gegaan in oprecht christelijk geloof, in 
naastenliefde en gebed. Hij heeft zijn levens
taak volbracht door goed te leven en hard 
te werken, in vriendschap met God en 
de mensen, door diepe zorg voor zijn dier
baren altijd blij en opgewekt. 
Hij werd gezegend in zijn dierbare vrouw. 
kinderen en kleinkinderen. Hij heeft hun 
een onderpand nagelaten hoe we als chris
tenen voor elkaar moeten leven en alle 

lief en leed samen moeten delen. We bid
den dat God tot hem moge zeggen : .Goe
de en getrouwe dienaar, ga binnen in de 
vreugde van de Heer." 
De mooie herinnering aan zijn leven zal 
ons sterken in zijn geest door te gaan, nu 
we weten dat hij, verlost uit zijn lijden, 
is overgegaan naar het eeuwige leven bij 
God. 

Dierbare echtgenote en kinderen met allen 
die me lief waren, ik blijf U dankbaar voor 
alle liefde en zorg voor mij tot de laatste 
dag van mijn leven. Blijft moeder met Uw 
goedheid omringen. Familieleden, vrienden 
en kennissen, wilt mij niet vergeten in Uw 
herinnering en gebed. 

Heer geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming, ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden 
van onze beminde echtgenoot, vader, 
behuwdvader en opa, betuigen wij U 

onze hartelijke dank. 

FAMILIE RUTENFRANS 

DENEKAMP, april 1975 
Brandlichterweg 27 

J. Benneker - koster - Denekamp, 


