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Ter vrome nagedachtenis ?an

Johannes Bakkes
echtgenoot van

Gertrudis Elisabeth Catharina Heiinen
geboren 3 september 1909 te Posterholt
en zijn dochter

terug.

Resie Bakkes
geboren 2 januari 1943

te

goede vader, die iedere dag opnieuw zichzelt inzette voor zijn gezin en voor zijn werk.
En Resie - die verloofd en zich voorbereide
op haar huwelijk - de rechterhand was van
vader en moeder, en op het werk de graag
geziene en echt gerespecteerde collega was.
Zii gingen samen op de vroege avond van
12 september van huis en keerden niet meer

Susteren.

Op een kruisbeeld langs de weg waar een
voerman verongelukte in het Rijnland lazen
we deze merkwaardige woorden: "De weg
naar de eeuwigheid is niet zo ver - om 2.00
uur ging hij weg - om 3.00 uur was hij er."
Na volbrachte dagtaak - blij en opgeruimd
vertrokken beiden - vader en dochter - met

hun eerste eigen auto, waarvoo r zii hard
hadden gewerkt en gespaard voor een kort
familiebezoek. Nog geen half uur later kwamen beiden om het leven door een noodlottig
afschuwelijk verkeersongeluk onder de gemeente Nieuwstadt. 12 September 1966 om
nooit meer te vergeten!
Op dagen als deze worden wij op een bijna
brutale wijze geconÍronteerd met de harde
en onbarmhartige werkelijkheid van de dood.

Vader Bakkes - de trouwe echtgenoot

en

Johannes Bakkes en ziin dochter Resie waren gelovige mensen. AIs gelovige mensen
leefden zii in de gelovige zekerheid, dat de
dood geen einde is. En de gelovige gemeenschap der Kerk bidt bij de begrafenis: "dat
het leven niet wordt ontnomen maar veranderd."
Johannes Bakkes en zijn dochter Resie waren
beide mensen, die niet voor zich zelt leefden
maar zich zelf inzetten voor de anderen.
Ons geloof en onze hoop dat zij bij God ziin
en in het land van eeuwig leven, moge ons

in deze dagen van leed en droef heid een
steun zijn. Hun zijn met ons op deze aarde
was voor ons een steun en een vreugde, zii
zullen dit voor ons blijven nu zij zijn bij God.
Heer, maak hun deelachtig aan de heerlijkheid van de verrezen Christus.
ln het huis van de hemelse Vader zullen
wij elkaar

wederzien.
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