
Uw Licht leidt ons 
door het leven. 



Ter <laakbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS SOMBEKKE 

echtgenoot vaa 
Hendrika Cecilia Krabbe 

Hij werd geboren in de Mekkelhorst te Beu
niagen 7 mei 1897 en is in de vrede vaa 
Christus overleden te Enschede 6 september 
1976. Zijn lichaam werd vanuit de St. Nicolaas 
kerk te Denekamp te ruste gelegd op het r.k . 
kerkhof aldaar op 10 september 1976. 

Een diepgelovig ea getrouw mens is van ons 
heengegaan. Zoals hij heeft geleefd. zo is hij 
ook gestorvea, vol overgave aaa God en de 
measea. 

Heel zijn levea was getekend door zijn toe
wijding aan zija levenstaak, de zorg en het 
werk voor zijn gezin en zijn vak. Hij was een 
zorgzame echtgenoot ea een liefdevolle vader, 
die vaauit zija gedegea opvattingen over het 
levea, vele vruchten aaa de zijnen heeft na
gelaten. Samen met zijn vrouw bouwde hij zijn 
gezin zo op. dat hun kinderen een goede toe
komst tegemoet kondea gaan. Tegenslagen en 
teleurstellingen ia zijn leven heeft hij moedig 
verwerkt, vaauit zijn overtuigd christelijk ge
loof dat wij groot van geest zija als we weten 
te dienen . 

Voor zija dierbaren en allen die op hem als 
architect een beroep deden, stond hij altijd 
klaar ea was hij een eenvoudig en hartelijk 
jemand. Zolan~ hij kon, deed hij zijn werk, 

maar ook in de laatste levensjaren toen zijn 
ziekte hem panen speelde, hield hij belangstel
ling voor de natuur en de mensen om zich been. 

Bij alle dankbaarheid zijn we bedroefd over 
het heeagaan van deze goede mens. De gedachte 
dat hij is verlost uit zijn lijden en is binnen
gegaan in het eeuwige leven bij God, waarin 
hij sterk geloofde, is voor ons een grote troost . 

Mijn dierbare vrouw met name, kinderen en 
familie. dank ik bijzonder voor alle liefde en 
zorg voor mij. Ook dank ik alle vrienden en 
kennissen voor de ondervoaden medewerking. 
Weest goed voor elkaar en moge het u goed
gaan. 
Ik ben van u heengegaan, maar bewaart mij 
in uw gebed en herinnering. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens 
de ziekte en na 't overlijden van onze 

beminde echtgenoot en vader, betuigen 
wij u onze hartelijke dank 

FAMILIE SOMBEKKE 

Denekamp, september 1976 
Wilhelminastraat 45 
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