
Ter dankbare herinnering aan: 

BERNARDUS JOHANNES STREPPEL 
Hij werd 12 februari, 1907 in Wilp {gem. 
Voorst) geboren en door het H. Sacrament 
van de Doop in de gemeenschap van Chris· 
tus opgenomen. 6 oktO'ber 1937 begon zijn 
gelukkig huwelijk met 

Johanna Wilhelmina Hendriks 
Gesterkt door het H . Sacrament van de 
Ziekenzalving werd hij op 23 juli 1976 
door zijn Schepper geroepen. Op 27 juli 
hebben wij, in de uitvaartdienst dank ge· 
bracht voor alles wat hij voor ons betekent 
en zijn lichaam ter ruste gelegd op het r.k. 
kerkhof te Duistervoorde-Twello. 

Het is grote dankbaarheid welke ons • bij
zonder moeder en, de kinderen • vervult. 
Vaders leven is gekenmerkt door een zorg 
voor en meeleven met anderen. Zijn eerlijke 
liefde voor zijn vrouw, zijn inzet en op
offeringsgezindheid voor zijn groot gezin, 
zijn niet te vergeten. Hij was zelf opge
groeid in een tijd waarin de mogelijkheden 
en capaciteiten die hij had niet hun vol
ledige kans kregen. Hij had graag meer 
gestudeerd; zijn liefde voor cultuur en ge
schiedenis is hij trouw gebleven. Hij gunde 
daarom zijn kinderen alle mogelijkheden en 
heeft zich daarvoor helemaal ingezet. Hij 

leefde mee en was gelukkg als het hun lukte. 
Vader was een grote natuurvriend. Hij was 
er een bewonderraar van en kon er ook mee 
omgaan. Het was zijn lust en zijn leven 
bezig te zijn met bomen, planten en, bloemen. 
Vader was vooral ook een diep godsdienstig 
man. Eerlijk en eenvoudig, was hij trouw 
eu gehecht aan zijn geloof. Hij stond open 
voor gezonde ontwikkelingen in het kerkelijk 
leven en had er zorg voor om zijn geloof 
door te geven aan z'n kinderen. Ook in deze 
is vader echt een voorbeeld voor ons allen. 
Als gelovige mensen mogen wij het woord 
van Christus voor ogen houden: ,,Ik ben de 
Verrijzenis en het leven; wie in Mij gelooft 
zal leven, ook al is hij gestorven. Wie leeft 
en gelooft in Mij, zal niet sterven voor 
eeuwig." Wij zijn ervan overtuigd dat va~er 
door zijn geloof in Christus tot de oveTWlil· 
ning van de verrijzenis zal komen. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw blijk van. deelneming, ons betoond 
bij het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Uit aller naam, 
]'. W. STREPPEL-HENDRIKS 

Wilp, juli 1976 




