


t 
Dankbare herinnering aan 

JOZEPHUS HERMANUS SAVENIJE 

echtgenoot van HENDERIKA GESINA 
WILHELMINA BEUKERS 

Hij werd geboren te Erica op 17 september 
1914. In zijn 31e levensjaar, op 11 september 
1945, trad hij in het huwelijk, waaruit tien kin
deren zijn geboren. Een zeer ernstige ziekte 
trof hem, toen hij een halve eeuw had volge
maakt. Hersteld leefde hij opgeruimd acht 
jaar verder en vierde in 1970 het zilveren hu
welijksfeest. Als bakker, een beroep al van 
oudsher uitgeoefend in zijn familie, was hij 
steeds voor dag en dauw in de weer. Als 
zanger en dirigent van het parochiekoor zet
te hij ook een familietraditie voort. Onze 
Joop was voor velen een goede bekende en 
toch was hij niet een man, die wilde opval
len. Menselijk gesproken heeft God hem te 
plotseling bij Zich geroepen . Zonder beden
ken is hij van het ene in het andere leven 
overgestapt. In de avond van 19 december 
1972 is hij overleden in het ziekenhuis te 
Emmen . Gezalfd met de ziekenolie hebben 
wij afscheid van hem genomen en zijn li
chaam op 23 december d.a.v. toevertrouwd 
aan de aarde op het katholieke kerkhof van 
Erica. 

God, leeft U in ons midden, waar wij de 
dood aantreffen en geen antwoord hebben? 
Leven en dood zijn voor ons niet te vatten 
Hebt U er alles mee te maken? Het geloof 

leert het ons én ook, dat Uw zoon omwillle 
van ons als mens geboren is, geleefd, ge
leden en gestorven is en dat Hij verrezen is. 
Blijf ons nabij, wanneer het avond en donker 
is. Laat ons de morgen en het licht zien. 
Het eeuwige licht verlichte Uw dienaar Joop. 
Wij, die achterblijven, vragen U heel veel 
kracht en sterkte om alles nu zonder hem, 
de man en vader, zo goed mogelijk te blij
ven doen. Amen. 

Voor de vele blijken van medeleven, 
ondervonden na het overlijden van 
mijn lieve man, onze lieve vader en 
opa, betuigen wij U onze oprechte 
dank 

Familie SAVENIJE 

Erica, december 1972 


