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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES PETRUS WEHKAMP 
echtgenoot van Maria Elisabeth Scherpen. 

Geboren te Schoonebeek, 22 januari 1906, 
overleed hij te Coevorden 17 juni 1976. Op 
21 juni d.a .v. werd hij begraven op het R.K. 
kerkhof te Nieuw-Schoonebeek. 

Onze dierbare overledene heeft het aantal 
jaren gehaald waar de Schrift over spreekt. 
Al wat daarna komt, is vaak ongemak, getob 
en pijn . Voor Johannes begon dat eigenlijk 
al eerder in de vorm van een zenuwontste
king. Hij wist er zich goed doorheen te slaan , 
maar toen er enige complicaties optraden 
moest hij toch worden opgenomen in het zie
kenhuis . Hij ontving de Sacramenten der zie
ken met volle bewustzijn en was klaar voor 

de reis" als de Heer hem mocht roepen . 
Öat liet niet lang op zich wachten. Na een 
kort ziekbed ontsliep hij in de Heer, zacht en 
rustig als een kind. ,Za_lig zij die sterven in 
de Heer". Dat was een grote genade en een 
grote troost. God was hem genadig geweest. 
Dat was ook de betekenis van zijn naam. 
Van nature was Johannes een actief mens . 
Hij moest werken. bezig zijn, iets doen. Van
daar dat hij zijn handicap wel zal hebben er
varen als een groot kruis . Maar klagen was 
er niet bij . Hij wilde anderen niet tot last zijn. 
Dat probeerde hij zoveel mogelijk te voorko
men. Dat doe je als je veel van anderen 
houdt. En dat was het geval met Johannes en 

zijn goede vrouw. waar hij zielsveel van hield . 
Hun huwelijk was wel niet verrijkt met kinder
zegen, maar dat gemis werd vergoed door 
een wondere verstandhouding en innige lief
de. Daarom waren die twee zo gelukkig met 
elkaar. meer dan 30 jaar lang. 
Dit is een tweede grote troost. Dank zij de 
Heer. 
Johannes was natuurlijk niet volmaakt. Ook 
hij had Gods barmhartigheid nodig. Die werd 
hem niet onthouden , want Christus was ge
komen om te redden, te vergeven, en te be
vrijden. 
En Johannes was een man van gebed . Dat is 
voornaam. Gebed en liefde . Als die twee sa
mengaan kan een mens het ver brengen: zalig 
de eenvoudigen. de zuiveren van hart, want 
zijn zullen God zien. 
En zo denken we met grote dankbaarheid te
rug aan het leven van deze dierbare mens en 
echtgenoot - aan deze mens die open stond 
voor anderen - die wist te luisteren - die 
hulpvaardig was - zacht - dankbaar - en 
gastvrij. 
De Heer heeft hem nu welkom geheten in zijn 
"huis": welaan dan goede en getrouwe 
knecht, treed binnen in de vreugde . van uw 
Heer. 
Johannes. bid nu dan voor ons tot God. 

Voor uw blijken van meeleven, belangstelling 
en gebed zeggen wij u hartelijk dank. 

Mevr. M.E. Wehkamp-Scherpen. 

Nieuw-Schoonebeek. juni 1976. 


