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Wij houden in dankbare herinnering 

Marinus Hendrikus 
van der Woning 

sinds 12 augustus 1942 getrouwd met 
Engelina Geertruida Everirg. 

Hij werd op 6 februari 1916 te Losser 
geboren. Gesterkt door het sacrament 
van de zieken, is hij van ons heenge
gaan op 6 april t 990. 
Na de Eucharistieviering op 11 april 
hebben wij hem te rusten gelegd op 
het kerkhof, naast de kerk van de H. 
Maria Geboorteparochie in Losser. 

Vandaag hebben wij afscheid genomen 
van vader. Zijn wens thuis te mogen 
sterven, in het bijzijn van zijn vrouw 
en kinderen, is vervuld. Rustig is hij 
ingeslapen, diepgelovig en vertrouwend 
op de H. Maria, die hij bijzonder ver
eeroe. 
Naast de grote liefde voor zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen had hij een 
diepe belangstelling voor het wonder 
van de natuur. Hij kwam tot rust bij 
de verzorging van zijn vogels en an
dere dieren. 

Zijn leven Is niet altijd gemakkelijk 
geweest. Het verlies van Joke heeft 
hem getekend. Het geloof is voor hem 
een grote steun geweest en heeft hem 
sterk gemaakt. 
Vader had een sterk sociaal gevoel ; 
altijd stond de deur voor eenieder open. 
Hij vocht voor sociale gerechtigheid. 
Veel ujd heeft hij gegeven voor oe ge
meente Losser. Die periode heeft veel 
energie gekost. 
De laatste jaren bracht hij thuis door, 
bij zijn vrouw en graag speelde hij met 
zijn kleinkinderen. 
Ook is de H. Maria Geboorteparochie 
hem dankbaar voor de tijd en energie 
die hij besteed heeft aan de verzorging 
van het kerkhof. 
Hij rust nu bij Joke die hij precies 
22 jaar geleden naar deze zelfde rust· 
plaats heeft begeleid. 
Lieve man, vader en opa, wij zullen je 
blijven missen. 

Wij zijn zeer erkentelijk voor de ge· 
beden, uw medeleven en belangstelling 
tijdens zijn ziekte en bij zijn begrafe, 
nis. Die zijn voor ons een grote steun. 
Daarvoor zijn wij U dankbaar. 

E. G. van der Woning-Evering 
kinderen en kleinkinderen. 




