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Johannes Gerhardus Spit 
weduwnaar van 

Apolonia Besselink 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 1 3 september 
1889. Gesterkt door het H. O llêSel , stóerf h ij op 
zondag 14 ja nuari 1973. Na een Eucharlstievie· 
ring In de parochiekerk St. Martinus te Louer, 
hebben zijn fam ilieleden tljn lichaam ter rustè ge 
legd op het Katholiek kerkhof in O ldenzaa l, in ge
lovig ve r trouwen op de dag van ' s Heren Komst . 

Het was toen 18 januari 1 973. 

Een hoge leeltijd was vadèr gegund, wa arbij hij 
liefd e rijk werd verzorgd bij :rijn dochter. Toch 
komt dan zo'n afscheid onverwachts . Meer da n de 
hoge leeft ijd Is In het geding cie band, d ie wij met 
onre dierbaren hebben en de liefde en opoffering , 
di e wij met onze ouders hebben ondervonden. 

Hoe was in vroeger Ja ren het wer k In de textie l 
niet hard en ongezond . Hoe drukte niet de las t 
van het gezin b ij te genslag en ziekte op d e schou· 
ders van alle en de ouder s. Daarom, vader, gunne n 
we U d e rust, die onze Hee r aan ons in het voor
u itzicht stelt en d e vreugde van e~n samenzijn met 
Hem In h e t huls van d e Vader. 

Heer Jezus, vergee f aan uw dienaar Johannes zij n 
menselijke fouten en sc henk hem de b e loofde 
vreugde van h e t eeuwig bru iloftsmaal. 

Dr1Jk · óe Lange - Losser 

Voor uw blijken va n dee lne mlng na he t overlijden 

van onzé lieve vade r e n grootvader, en de' 1aatste 

eer aan hem bewezen , betuigen wij onze op
rechte dank. 

Kinderen en kle lnklnder en 




