
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS IN HET VELD 
echtgenoot van 

Geertruida Poorthuis 

Hij werd geboren te Losser 23 septem
ber 1893 en is in de Vrede van Chris
tus overleden te Oldenzaal 28 aug . '75. 
Hij werd begraven op het r.k. kerkhof 
te Denekamp, 2 september 1975. 

Hij was een liefdevolle echtgenoot en 
een zorgzame vader. Met een gevoel 
van dankbaarheid denken we terug aan 
deze mens. met zijn groot geloof en 
vol meeleven met zijn medemens. 
Hij heeft zijn levenstaak volbracht door 
zijn volhardende zorg en werkza;imheid 
voor zijn gezin. voor zijn vrouw en kin
deren. 
Hij was een goed mens. streng maar 
rechtvaardig. eenvoudig en dienstbaar. 
Al had hij moeite met de veranderingen 
van deze· moderne tijd, roch had h[j 'n 
sterk gevoel voor degelijkheid en be
houd van het goede. Daardoor wist hij 
veel te bereiken en bleef hij zo gehecht 
a;in alles om hem heen in zorg en lief
de. Aan zijn kinderen heeft hij een on
derpand nagelaten van een mensenleven 
van lief en leed, van goede en kwade 
dagen. v;in leren leven met zorgen en 
moeiten. 

Maar hij bleef getrouw aan de Heer 
van leven en dood en daarom durven 
we hem in geloof en getrouw aanbe
velen aan Gods barmhartigheid. 

Mijn dierbare vrouw. ik dank U voor 
alle liefde en zorg voor mij tot de laat
ste dag van mijn leven. Mijn kinderen 
en klein~inderen. familie en kennissen, 
dank ik voor alles. Moge het U allen 
goed gaan. 

Wilt mij niet vergeten en bewaart mij 
in uw gebed en herinnering. 

Heer. geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming ondervonden tij 
dens de 1iekte en na het overlijden van 
onze beminde echtgenoot. vader, be
huwd, groot- en overgootvader betuigen 
wij u onze hartelijke dank. 

Familie In het Veld 

Denekamp, september 1975 

Brandlichterweg 30 


