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Gedenk in uw gebeden 

Gradus Hendrikus Hermannus Slebos 
echtgenoot van Maria Hendrika Aehlen 

Hij werd geboren op 4 september 1906 te Losser. Gesterkt 
door het H. Sacrament der Zieken overleed hij na een 
lange zware ziekte op 16 oktober 1966 te Oldenzaal. We 
legden zijn lichaam te rusten op het r.k. kerkhof te Ol-

denzaal op ~h.tober 1966. 

Hij is niet meer bij ons, deze mens, die zó nabij en 
dierbaar was. Hoe meer iemand vergroeid is met je le
ven, des te wreder is zijn dood. Het maakt eenzaam. 
Het slaat een leegte. Deze leegte is onherroepelijk. Het 
enige waartoe een mens in staat is, is geloven dat de dode 
beter af is en proberen de leegte te overbruggen door de 
herinnering aan hem levend te houden. 

De herinnering aan hem: In alles, waarin hij groot is 
geweest, kan hij tot ons blijven spreken, juist nu hij ge
storven is. Wij denken aan zijn goed-zijn voor anderen. 
Hij was begaafd met een talent van goedheid : goed
heid, die zichzelf vergeet en er op uit is om een ander 
gelukkig te z ien; liever zelf lijden dan anderen doen lij
den, niet klagen a ls dit een ander in verlegenheid brengt. 
Het was zijn geluk en zijn vreugde goed te kunnen doen, 
vooral in stilte. Daardoor was hij velen nabij en dat vond 
hij fijn. En dat alles werd bij hem gedragen en bezield 
door een moedig en duidelijk geloof dat God liefde is en 
dus helpt en op een verborgen manier zijn leven lijdt , ook 
door donkere dalen heen, altijd. 

Danken wij God dat wij deze mens in ons midden moch~ 
ten hebben en bidden we dat hij in ons mag voortleven, 
in ons hart en in onze levensdurf, in onze gedachten en 

in ons geweten. 


