


In dierbare herinnering aan 

Arnoldus Henricus Franciscus M~ria 
van der Staak 

echtgenoot van 

Clementia van de Water 

Hij werd geboren te Leiden 17 september 
1913. Voorzien van het Sacrament der zie 
ken overleed hij te Denekamp 15 mei 1978. 
Zijn gestorven lichaam hebben wij 19 mei 
d.a .v. te ruste gelegd in het parochiële 
kerkhof aldaar. 

Door het sterven wordt ons aardse huis, ons lichaam 
wel afgebroken, maar wordt het leven zelf niet onge
daan gemaakt; want Jezus heeft voor ons een plaars 
bereid, voor ons die Hem liefhebben . 
Her is één van de gedachten ui t de Liturgie, waarmee 
de Kerk haar kinderen bege leidt bij de laatste gang; 
als wij aan deze zijde van het graf afscheid nemen 
van een geliefdP. mens en deze verdwijnt achter de 
horizon van het aardse bestaan. 
Dat afscheid van onze lieve man en vader valt ons 
hard. Het sterven kwam zo plotseling, hij had nog zo 
graag zo veel willen en kunnen doen, wij hadden 
hem van harte gegund om nog vele jaren te genie
ten van een welverdiende rust, van de natuur en het 
kontakt met medemensen. Hij wiide graag de mensen 
toebehoren, vooral zijn vrouw en kinderen; hij kon 
het zo erg waarderen wanneer de medemensen hém 
ook opnamen in medemenselijkheid. 
Naast de droefheid om het heengaan van onze lieve 
man en vader is er ook dP troost va n ' n rijke en mooie 
herinnering; dat kan niemand ons afnemen dat sterft 
nooit. En wij voelen ons óók getroost vanuit ons ge
loof, omdat wij van daaruit weten dat hij nu volko
men gelukkig mag zijn bij God . 

Onze man en vader zocht altijd het goede en mooie 
In de mensen en dingen en kon zich daar zo over 
verheugen. 
God, de Vader en Schepper van al dat goede en 
mooie, heeft in hem een trouwe en toegewijde die
naar gevonden in wie óók zoveel moois en goeds 
was. Dat vindt nu een eeuwig verlenging in zijn 
hemel. 
Mijn lieve vrouw en kinderen: weest bedankt voor 
alles wat jullie voor mij hebben gedaan; tot het laat
ste moment was ik zo graag bij jullie door jullie zorg 
en liefde en toewijding: de goede God zal het niet 
onbe loond la ten 1 
Vaartwel , hartelijk bedankt en tot wederziens in het 
Licht van de eeuwige Dag ! 
Moeder Maria, brPng onze man en vader naar Jezus, 
Uw Zoon . 

Voor Uw deelneming ondervonden na het overlijden 

van onze beminde echtgenoot; vader, behuwdvader 

en opa betuigen wij U onze hartelijke dank. 

DENEKAMP, mei 1978 
De Gervelink 22 

Familie van der Staak-
van de Water 


