
Wil ·uw gebeden gedenken 
WILLEM ANTONIUS SPIT, 

echtgenoot van Johanna Lodewlka Effting. 
Hij werd op r, okt. 1905 te Olden:aal gebo
ren. Voorzien van da .H. Sacramenten stierf 
hij te Hengelo op de feestdag van Maria 
Geboorte, 8 sept . 1961. Op 12 sept. r,61 
werd zijn lichaam ter ruste gelegd op het 

r . k. kerkhof te Hengelo (0) . 
Nog in de bloei van zijn leven sloopte een 
ongeneeslijke meedogenloze ziekte de krach· 
ton van 1ijn lichaam, maar zijn geest bleef 
even helder en tijn wilskracht ongebroken. 
Op zijn 1iekbed troostte hij eenieder door 
tijn opgeruimdheid, tevredenheid en zijn ga· 
duld . Moedig en flink droeg hij de benauwd
heden. De dood was voor hem een verlossing 
uit het lijden, een overgang naar het nieuwe 
leven. God laat do mens uit liefde de kruis
weg gaan opda t de mens door lijden en ver• 
driet inniger de weg naar de liefde van Gods 
hart mag vinden. Daarom kan 'n echte chris· 
ten, hoewel een kruis pijnlijk aan 'n mensen
hart kan knagen, het toch in liefde aanne· 
men . Door zijn levendig geloof en diep Gods
vertrouwen, waarmee hij zich op de dood 
voorbereidde, stichtte hij ieder. 
Moeder, vreugde on zorgen hebbM we sa · 
men gedeeld in blijdschap en tevrede nheid. 
Ge weet dat ik veel gebeden heb; 't lijden 
wds soms ondragelijk; ik dank u voor die 
liefde en zorg en vooral voor uw steun in de 
moeilijke uren van zijn ziekte. 
Ook om U, mijn beste kinderen, was ik gaar
ne blijven leven, maar ik heb u geleerd te 
steunen en te vertrouwen op de Goddelijke 
Voonienigheid. Onthoudt mijn vermaningen en 
blijf goed voor moeder. 
Dierbaren en vrienden, ook voor u blijf ik 
een helper. 
Moeder Maria leid hem binnen in 't Rijk van 
Uw Zoon. 




