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In ons gebed en onze herinnering gedenken 

wij dankbaar 

Johannes Gerhardus Wargers 
sinds 9 april 1979 weduwnaar van 

GERHARDA JOHANNA HEIDEVELD 

Hij werd geboren op 9 november 1905 te 
Denekamp en overleed gesterkr door l:et Sacra
ment der Zieken, in overgave aan zijn SC'hepper 
in het verzorgingshui$ .Gerardus Majella" te 
Denekamp op 9 augustus 1988. Na de Eu<."ha
ristieviering ten sf scheid hebben wij zijn lichaam 
op 12 augustus d.o.v. te rusten gelegd op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

Als oudste van een gezin van 9 kinderen is 
Opa Wdrgers al op 13-jarige leeftijd begonnen 
met werken om zijn vader te helpen bij het 
houthakken. Daarna heeft hij een zeer arbeidzaam 
leven gekend iu de fabriek, eerst in Nordhorn 
en later te Enschede. 
Leven was hem werken en dienen. Helaas, op 
het laatst van zijn leven werd hij getroffen 
door een ernstige ziekte. Tot het laatste moment 
heeft hij zijn kracht gebruikt. In zijn levens
krachtig lichaam woonde ook een sterke geest 
om te vechten verder te leven. 
Met sterk doorzettingsvermogen is hij voor zijn 
gezin een trouwe e<."htgenoot en een goede 

vader geweest. Zijn zorgende aandacht bleef 
niet alleen beperkt tot zijn kinderen en klein
kinderen, hij had ook een grote belangstelling 
in sociale ontwikkelingen, met name van de 
derde wereld. Daardoor had hij een groot recht
vaardigheidsgevoel - ook zijn Godsgeloof door 
goede daden blijven wij ons herinneren. 

Hij had een fijn gevoel voor humor en hield 
van fietsen in de natuur en het verzorgen van 
dkren. 
Verdrietig maar ook dankbaar geven wij hem 
uit handen. Moge God hem opnt'men in Zijn 
Rijk van vrede en gerechtigheid. 

Vader. rust in vrede en hliJf bij God samen 
1net moeder aan ons denken. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens zijn 

ziekte en na het overlijden van onze goede 

vader, schoonvader en lieve opa, betuigen wij 

u onze oprechte dank. 
Familie Wargers 

J. Benneker, koster. Denekamp 




