
In de Vrede van Christus 

Antonius Hendrikus Rödel 
echtgenoot van 

Geertruida Mathilda Collet 
Hij werd geboren te Oldenzaal op 1 september 1921. 
In het huwelijk schonken zij het leven aan negen k in
deren. Lief en leed samen delend was hij een bezorgde 
echtgenoot en een liefdevolle vader. In de laatste iaren 
werd h11 gekweld door een langdurige en pijn lijke ziek
te. Gesterkt met de sacramenten der Kerk, ging hij van 
ons heen op 25 juli 1965. Wij legden zijn lrchaam te rusten 

op de r .k. begraafplaats te Oldenzaal 28 juli d.o.v. 

Hij was een trouwe echtgenoot en vader: met rr.eer 
dan gewone zorg leidde hij samen met zijn vrouw een 
groot aantal kinderen door bijzonder moeilijke perio
den. Ziekte en lijden waren in de jaren van zijn huwe
lijk rijkelijk zijn ocel. maar met een groot vertrouwen 
in zijn vrouw en op God, sloeg hij zich er doorheen. 

Dat vertrouwen putte hij uit een diep godsdienstige 
levensinstelling. Jarenlang was hij de trouwste zanger 
van het parochiële kerkkoor. Hij ontbrak bij geen en
kele dienst en was voor velen een voorbeeld van man
nelijke vroomheid. 

De laatste jaren van zijn leven werd hij geteisterd 
door een bijzonder pijnli1ke kwaal. Omdat hij wist dat 
zijn einde naderde, wilde hij temidden van zijn gezin 
zijn. Hij was als een kapitein op zijn zinkend schip: hij 
kon ons niet verlaten. Wij hebben hem in die maanden 
verzorgd, maar wij hebben hem vooral bewonderd om 
de wijze waarop hij dit lijden wist te dragen. Vol over
gave is hij van ons heengegaan. ons allen een voorbeeld 
achterlatend van dieoe godsdienstzin,~van trouw aan je 
levensroeping en van liefdevolle zorg en overgave. 

Laat ons bidden. 
Hemelse Vader, Uw raadsbesluiten zijn voor ons on 

doorgrondelijk, maar wij geloven dat U de wegen van 
de rechtvaardigen ten goede leidt. Wij roepen Uw 
barmhartigheid af over Uw dienaar Antonius. Sla geen 
acht op zijn fouten en tekortkomingen, maar op zijn 
diep geloof, zijn trouw aan de kark en zijn liefdevolle 
zorg voor ons allen, en neem hem spoedig op in de 
koren der engelen. Door Christus onze Heer. 

Hij ruste in vrede. Amen. 


