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In ons gebed en onze herinnering blijven 

wij dankbaar gedenken 

Johannes Hermanus Zwiep 
echtgenoot van 

MARIA JOSEPHINA ENSINK 

Hij werd geboren in Noord. Deurningen 
2 februari 1927. In een gelukkig huwelijk 
werden hun Oda. Veroni en Jan geboren. 
Hij overleed na het ontvangen van het Sa
crament der Zieken in .Ziekenzorg· re En
schede 21 december 1987. Wij hadden hem 
24 december d.o.v. voor her laarsr in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucha
ristie. waarin wij hem in Gods barmhartig 
heid hebben aanbevolen en God bedankt 
hebben voor zijn zorgend leven onder ons. 
Hierna hebben wij hem te rusten gelegd 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 

Te vroeg heeft .Smids Jan· afscheid moeren 
nemen van z[in gezin en bedrijf. waarvoor 
hij zich heel zijn leven heeft ingezet. 
Toen een kwaadaardige ziekte zich open
baarde. probeerde hij met alle levenskracht 
die er in hem was. verder te gaan. 
Tot de laatste dag. ja tot het laatste uur. 
heeft hij gevochten voor het leven. 

Hij wilde zo graag bij zijn vrouw en kin
deren. bij zijn familie en in de buurt blijven 
en voor hen zijn geliefd ambacht uitoefenen. 
Het aanvoelen dit verlangen te moeten op · 
geven is een zwaar kruis V001' hem ge
weest, temeer omdat hij het alleen wilde 
dragen. 
Ondanks een diep gevoeld gemis kunnen 
wij nier geloven dat zijn leven nu voorbij 
is. Ons geloof zegt ons dat hij nu voor al· 
tijd deelt in het eeuwige Licht, met Kerst
mis in Jezus naar ons toegekomen. 

Heer. geef hem de eeuwige rust 
en het eeuwige Licht verlichte hem 
dat hij mag rusten in vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
overlijden van onze beminde echtgenoot 
en vader. betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Familie Zwiep · Ensink 

J. Benneker. koster, Denekamp 




