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echtgenoot van 

Johanna Geziena Aarninkhof 

Hij werd geboren te Deurningen (Gem. Weer
selo) op 20 november 1901 en overleed, ge
sterkt door het Sacrament van de Ziekenzal
ving, in het r.-k. Ziekenhuis te Oldenzaal op 
27 augustus 1982. Hij werd begraven op het 
parochiële kerkhof te Deurningen op 31 au· 
gustus 1982. 

" Uw dienaar laat Gij, Heer, 
nu naar uw woord in vrede gaan: .•. " 

(Lucas 2,29) 
Dit Evangeliewoord durven wij toepassen op 
het einde van het aardse leven van deze diep
gelovige, vrome man en vader. Hij wist wat 
werken was en heeft zich, totdat het volstrekt 
niet meer ging, gegeven aan de taak waarvan 
hij in alle eenvoud met zekerheid wist, dat 
God hem deze gesteld had; gewetensvol zich 
altijd ervan bewust dat hij rekenschap moest 
afleggen van zijn leven en werken, van zijn 
zwoegen en zorgen. 
Zelf vroeg hij de eerste keer het Sacrament 
van de Ziekenzalving te mogen ontvangen en 

hij ontving het met groot geloof en groot ver
trouwen: nu - zo meende hij - was hij gereed 
om de Heer tegemoet te gaan. Maar het was 
alsof de Heer talmde en er brak voor hem een 
periode aan van gestage verzwakking: hij die 
zoveel gegeven had aan zorg voor zijn echtge
note en zijn groot gezin. moest nu voor zich· 
zelf veel vragen en het is voor zijn echtgenote 
en kinderen een grote troost en een mooie 
herinnering, dat zij hem de zorg en verpleging 
die hij nodig had, hebben mogen geven tot het 
einde toe. 
Als lid van de St.- Vincentiusvereniging heeft 
hij ook buiten de kring van zijn gezin mee.ge
zorgd: voor de geloofsgemeenschap waartoe 
hij vanaf zijn jeugd behoord had. 

Dankbaar bidden wij nu met de Kerk: 
"Heer, neem hem op in uw woning, want wij 

hebben hem lief." 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa, danken wij u harte
lijk. 

J.G. Reuver - Aarninkhof, 
kinderen en kleinkinderen. 


