
In de vrede van <.hrisws i~ van ons heengegaan 

Joseph Johannes Maria de Ruijter 
echtgenoot van 

Johanna Klazina Wennekes 
Hij werd geboren te Oldenzaal op l'I aug. 1930 en is 
daar overleden op 14 juni 197 7, voorzien van het H. 
Oliesel. Vr\jdag 17 juni hebben wij abcheld van hem 
genomen tijdens de gezongen Ulrv~aridien't in de St. 
Ämonluskerk te Oldenzaal. waarna crematie te Usselo. 

Het valt ons hard om zo Ineens af"hcid te moeten 
nemen van vader. Wij hadden hem nog graag langer 
in ons midden gehad ; 46 jaar 1s mefüeli1kerwijze re 
jong om te sterven. In onze droefheid en nood willen 
we God bidden om kracht, om d11 gevoelige \•erlies 
te kunnen dragen 

Wanneer wij nu terugdenken aan Joop de Ruijrer. dan 
zijn wil God ook dankbaar dat wij zo' n goede man 
en vacfer mochten hebben. Samen met z'n vrouw was 
het hem gegeven een gelukkl9 huwelijksleven door 
te maken. waarvan nog on langs op fee>telijke wijze 
de twlmlg>te verjaardag werd gevierd. H!J was huise
l~k en creatief. sociaal voelend en diep god<dienstiQ 
met gevoel voor rraditie. Hij was een opbouwer in 
de leuerlijke zin doordat hij samen met zijn gezin 
zun huis aan de eisen des tijds wist aan te pa<sen. 
maar meer nog in de zin dat hij van dit huis ook nog 
een thuis kon maken, waar het gezellig was. waar 
gepraat kon worden met zijn vrouw en opqroeiende 
kinderen en waar vele anderen gastvr~ werden ont· 
vangen. Zijn behoefte aan opbouw kwam verder tot 
uiting In zijn vanzelfsprekende burenhulp en goede 
zorgen voor de jeugdbeweging Jong Nederland, die 
hij srecds een warm hart roedroeg en waarvan hij 
tot het laatst toe penningmeester was. Zijn liefde voor 
muzle~ en zang kreeg gestalte door zijn lidmaatschap 
van her Gregor1us~oor. Hij was een man met vele 
talenten. dre hij in dienst van de gemeenschap heeft 
gesreld Wil zullen hem mis~en . HO was een man van 
kara~ter, soms wat heftig en erg va.thoudend, maar 

altUd vol goede bedoelingen, toewijding en rrouw 
Uit zijn leven sprak een srerke verbondenheid mrt 
God en zijn kerk. De kerk betekende veel voor hem 
omdat hij ook daar de kracht vond om de handicap 
van een minder goede qezondheid naar best vermo
qen te dragen. Nu is hij uit onze wereld weggegaan, 
maar wij die achterbl~l'en willen hier ons geloot ult
~preken dat de dood nlt'r het laat<te was. wat hem 
kon overkomen. Wij geloven dat God zich over zijn 
trouwe dienaar ontfermt. hem 1ijn menselijke zwak
heden vergeef! om hem op te nemPn In de eeuwige 
vreugde, die voor alle mensen van goede wll Is weg
gelegd. 

God, wij vragen U help ons die verder moeren, het 
leven van alledag weer op ons te nemen, naar het 
voorbeeld dat vaJer ons hierin steeds gegeven heeft . 

Voor uw belangstelling en medeleven bij 
het onverwachte overlijden van mijn ge
liefde man en vader, zeggen wij U allen 
hartelijk dank. 
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