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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES WESSELS 

Hij werd geboren op 14 mei 191 1. Vol ko
men onverwacht stierf hij op 7 september 
1984 te Almelo. Na een Eucharistievie
r ing in de St. Christoffelkerk hebben wij 
hem op 11 september begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Jan was een rustig e en vriendelij ke man di e 
zijn eigen weg in het leven ging. Hij was be
scheiden van aard ; hij drong zich niet op. Hij 
had veel vrienden en bekenden ; in de kring 
van de familie had hij een vaste plaats. Of
schoon hij al heel lang a lleen woonde, wist 
hij gezelligheid te waarderen. Trouw bezocht 
hij familiel eden voor een avondj e kaarten of 
om samen te eten. Ten diepste was hij een 
gezelschapsmens. 
Het leven heeft hem vee l te leurstelling ge
bracht. Met dapperheid heeft hij er zich door 
heen gezet. Hij heeft van het leven gemaakt 
wat hij ervan maken kon. Ofschoon hij alleen 
kwam te staan, is hij niet verb itterd en een
zaam geworden. Hij zocht zijn vreugde in de 
allerdaagse d ingen. In zijn werk als text ie l
arbeider genoot hij waardering. Hij hield van 
de vrije natuur en van tuinieren. De laatste 
j aren ging hij met rei sgezelschappen op vakan
tie. Hij heeft veel gez ien en er echt van geno
ten . 's Avonds las hij veel. Hij bad een brede 
interesse voor het were ldgebeuren; vooral in 
politiek. 
Voor Jan is de dood plotseling gekomen; .,Als 
een dief in de nacht". Hij is plotse ling weg-

genomen uit onze kring. Vooral zijn familie 
waar hij weke lijks kwam za l hem missen. Het 
heengaan van deze rustig e en sympath ieke 
man is voor ve len een ver lies . Als ge lovige 
mensen mogen wij ons vasthouden aan Je sus' 
belofte dat wij eens thuis zullen zijn met Hem 
in het heme ls va derland . Jan is daar reeds 
aangekomen om opgenomen te worden in het 
gezelschap van allen die ontslapen zijn. Vanaf 
nu za l Jan nooit meer alleen zijn . Moge hij 
leven in de ru st en de vrede van de Verrezen 
Chr istus . 

Voor Uw medeleven en belangstelling na het 
plotseling overl ijden van onze lieve broer, 
zwager en oom, zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

Fam. WESSEL$ 


