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JOHANNES WILHELMUS WAGELAAR 
echtgenoot van 

MARIA GEERTRUIDA MOL THOF 
Hij werd geboren te Lonneker 6 oktober 
1895. Voorzien van de Sacramenten der 
zieken overleed hij te Denekamp 5 mei 
1979. Zijn gestorven lichaam hebben wij 
9 mei d.a.v. te ruste gelegd in ' t parochieel 
kerkhof te Denekamp . 

• Door de dood wordt ons leven wel veranderd maar 
niet ongedaan gemaakt; want als ons aardse hui,. ons 
lichaam, afgebroken wordt heeft God al een plaats 
bereid voor hen die Hem liefhebben•; 
Dit is één van de troostrüke gedachten uit de Lirur
gle van de Kerk, waarmee zij haar kinderen begeleidt 
bij de laatste gang naar het kerkgebouw en hier op 
aarde afscheid moet nemen. Het is echter niet alleen 
maar een gedachte over einde en afscheid: Er klinkt 
ook doorheen de bemoediging en het uitzicht op een 
nieuw leven en doorbestaan, al is het dan anders dan 
op deze aarde. 
Wij zijn bedroefd om het heengaan van onze gelief
de man en vader; hij had een vaste plaats in ons ge
zins- en huiselijk leven, waarvoor geen moeite en 
zorg hem teveel was. Hij was bovendien een wijs en 
verstandig mens, van alle markten thuis, die in han
del en wandel wist te geven en te nemen: wij blij· 
ven hem dankbaar voor de goede raad en de advie· 
zen die wij van hem mochten ontvangen. Bovenal 
bewaren wij aan hem de herinnering van een man 
die in moeilijke oorlogstijden onverschrokken opkwam 
om hulpbehoevende medemensen te helpen; dat was 
christen -zijn en naastenliefde in de praktijk. 
Deze herinnering mo~e de leegte opvullen die er in 
ons gezins- en huiselijk leven gevallen is. De gedach
te, vanuit on, geloof, dat hij zijn taak heeft volbracht 
en nu gelukkig verder leeft bij God, moge ons ver-

der tot troost en sterkte zijn . Want ons aardse leven 
houdt wel op bij het graf, maar daar ligt tegeluker
tijd de opening en toegang naar het eeuwig leven 
bij God 
Mijne dierbaren, lieve vrouw en kinderen, Ik ga jul
lie nu verlaten. Weest harte lijk bedankt voor alle 1.0rg 
en liefde die Ik van Jullie mocht onrvangen en onder 
vinden; ik was er altijd echt blij en diep dankbaM 
mee; ik ben ook blij dat Ik zolang bij jullie allen heb 
mogen zijn: en tenslotte: Vaartwel, allema,,1 en graag 
tot wederziens bij God in de hemel. 
Heer, geef hem de eeuwige ru,t in uw V1ede. amen 

Voor uw deelneming. ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde echtgenoot. vader. behuwdvader. 
groot en overgrootvader, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Denekamp. mei 1979 
Lattropperstraat 87 
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