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Ter dankbare herinnering
aan

JOEP ZENDEN
echtgenoot van

MIA DOHMEN

De dierbare overledene werd geboren op
25 Íebruari 1923 te Nieuwenhagen. Hij over-
leed, tijdig geslerkt door het sacrament der
zieken op 27 augustus 1988 te Nieuwenhager-
heide-LandgraaÍ. Na een plechtige Eucharis-
tieviering in zijn parochiekerk H. Hart van
Jezus hebben wij hem tè rusten gelegd op
het R.K. KerkhoÍ aan de Hoogstraat te

N ieuwen hagerhei d e-Landg raaÍ.

Hij gaÍ zijn leven terug aan zijn Schepper,
de Heer van leven en dood, woorden van hem
zelf, toen hij het sacrament der zieken ont-
ving. Dit leven was een energiek leven. Hij
gaÍ zijn krachten aan zijn lieve vrouw en kin-
deren. Streng, maar eerlijk was hi.i vol liefde
om steeds te verwezenlijken zijn ideaal: Het
is het beste voor hen. Terwijl hij wist dat hij
door een ongeneeslijke ziekte was aangetast
ging hij verder, lieÍst niemand tot last zijnde.
LieÍde had hij voor zijn gezin en het kleinkind
was zijn schat. Maar naast zijn ggzin stelde
hij de vele talenten die hij had in dienst van

de gemeenschap. Wat heeÍt hij met een grote
inzet gewerkt om van de boerenleenbank te
Nieuwenhagen een echte gemeensohapsbank
le makèn, die uiteindelijk leidde tot een
Rabobank. Accuraat was hij daar in alles.
Voor het verènigingsleven was hij een grote
voorvechler. Als jongeman opgegroeid in de
S.V.N., kon hij deze club niet vergeten. Ook
aan onze ÍanÍare besteedde hij zijn tijd, tot
het niet meer kon. Dit alles heeÍt hij kunnen
doen, door zijn rotsvast gelooÍ. Het meevieren
zondagmorgen van de Eucharistie was zijn
krac ht.
Lieve echtgenote, bedankt voor ons samen-
zijn, je was mijn sterkte en troost.
Kinderen en kleinkind, bedankt voor iullie
lieÍde en zorg.
Lalen wij in gebed en Eucharislieviering el-
kaar niet vergèten. Heer, neem deze lrouwe
dienaar op in het hemelsrijk.

De Íamilie bedankt allen hartelijk voor de
vele blijken van medeleven en rekent op uw
gebed.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
u/orden op zaterdag I oktober 1988 om 19.00
uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te
N i euwen h ag erhei de.


