
Ter dankbare nagedachtenis aan 

JOZEF MARTINUS VRERIKS 
echtgenoot van 

GEZINA MARIA GEISINK. 
Hij werd geboren te Losser 2 juni 1915 en 
is aldaar in de vrede van Christus overle
den 23 mei 1978. Hij werd begraven op 't 
r.k. kerkhof te Denekamp, 2·7 mei 1978. 

Allen die de overledene gekend hebben, 
zullen bij het plotselinge heengaan gezegd 
hebben: wij hebben een goede en oprechte 
man verloren. 
Vanuit zijn sterk en, vroom christelijk ge
loof wisr hij een liefdevolle echtgenoot en 
een zorgzame vader en opa te zijn. Na de 
dood van de eerste man en vader, alweer 
jaren geleden. werd hij voor heel het ge
zin een echt bemind mens. Wij denken in 
dankbaarheid terug aan zoveel goedheid 
en zorg. aan zijn steun en voorbeeld, aan 
zijn bidden en werken voor ons. 
Als een rechtvaardig en wijs mens ging hij 
door het leven. hij heeft zichzelf nooit ge
zocht. maar zijn medemensen voor wie 
hij klaar stond met raad en daad. Hij wist 
te leven vanuit zijn gedegen opvattingen 
voor de ander. Hij vond altijd steun in zijn 
geloof. hij leefde mee met het wel en wee 
van de mensen, ook al zHn hemzelf tegen
slagen en zorgen niet bespaard gebleven. 
met name in zijn eigen gezondheid. 

Moge bij onze droefheid over zijn heen
gaan de gedachte dat deze getrouwe die
naar is overgegaan naar het eeuwige leven 
bij God, die de Heer is van leven en dood. 
ons een dankbare steun zijn. 
Mijn lieve vrouw. kinderen en kleinkinde
ren. dank ik voor alle liefde en zorg voor 
mH, ook dank ik mijn familie. vrienden en 
kennissen voor alle goedheid en vriend
schap. 
Ik ben van u heengegaan, maar bewaart 
mu in uw gebed en herinnering. 

Heer. geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde echtgenoot, 
vader, behuwdvader en opa, betuigen wij 
U onze hartelijke dank. 

Familie Vreriks-Geisink 

Denekamp, mei 1978 
v.d. Heijdenstraat 32 
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