


t Ter herinnering aan 

Johannes Gerhardus 
ten Vregelaar 
Geboren te Haaksbergen op 1 maart 1879. 

Plotseling overleden te St. Isidorushoeve 2 april 
1967 en begraven op het kerkhof aldaar 6april 1967. 

De laatste tijd maken we veel plotselinge sterfge
vallen mee en we worden dan opgeschrikt. Vaak 
nog zo jong of zo onmisbaar. Toch is deze dood 
haast mooi; misschien was het mooier geweest dat 
men 'tzouzien aankomen en dan ten volle bediend, 
zodat men afscheid kan nemen van allen die dier
baar zijn. Maar heel vaak is het ook erg, lang ziek 
zijn, veel pijn en zeggen we kwam het einde maar 
de dood zou een verlossing zijn. 
Nu was het einde zo ineens, van de kerk, het huis 
van God, direct na de Communie, naar 'thuis van 
God1 naar Cristus in Zijn glorie God heeft hem 
gezegend met een lang en mooi leven. Hij leefde 
gelukkig in het ouderlijk huis, eerst met de ouders 
de broers en zusters, later met de jongeren weer 
en het was altijd goed en mooi 
Hij was eenvoudig, godvruchtig, zocht de wereld 
niet en was gelukkig met zijn werk en met zijn fa
milie. Hij volgde zijn broer op als lid van het arm
bestuur en hij heeft jarenlang hier zijn best voor 
gedaan. Hoeveel centen zou hij wel niet opgehaald 
hebben in het zakje. 't Was in de tijd toen de cent 
nog wat was. 
Sterven is niet erg, sterven is naar de hemel gaan, 
plotseling sterven is niet erg, als men maar klaar 
is voor de hemel. En hij was klaar, alles met God 
in orde. 
Mijn dierbaren, plotseling moet ik weg, maar spoe
dig zijn we weer samen Dan zullen we altijd ge
lukkig zijn met elkaar bij God in de hemel. 

Vergeet mij niet in uw gebed. 
Heer, geef hem de eeuwige rust . 


