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Ter dankbare herinnering aan 

JOSEPH GERAROUS PI ETER VAN 
ADRICHEM 

Y...duwnaar van 

HELENA STILLER 

HiJ werd op 21 JUni 1901 in 's Gravenhage 
geboren. Na een welbesteed leven is hij op 
17 november 1980 plotseling overleden in 
ziJn huis te Hengelo (0). Op 21 november 
hebben we in de O.L. Vrouwekerk onze 
God gedankt voor zijn leven in ons midden 
en hem daarna bij zijn vrouw te rusten 
gelegd op het r.k. kerkhof te Hengelo (0). 

Heel alleen, zonder dat iemand het merkte, 
is hij in alle stilte van ons heengegaan. Door 
de poort van de dood is hij het licht van 
Gods liefde binnengegaan. Nu is hiJ weer biJ 
zijn vrouw, die 10 Jaar geleden hem voor· 
ging in de dood. Hij hield veel van haar en 
met veel liefde verzorgde hij haar tijdens 
haar ziekte. Samen met haar droeg hij het 

gemis van kinderen. Na haar dood bleef hij 
alleen, met de vogels als ziJn vnenden. Hij 
had echter ook graag kontakt met mensen. 
HiJ vertelde graag over ziJn werk, want heel 
z1jn leven heeft hij z1ch gegeven aan ZiJn 
werk m zijn bakkerij. Hij was een harde 
werker, van de vroege morgen tot de late 
avond. Met veel zorg en liefde bakte hiJ het 
dagelijks brood voor ziJn medemensen. Als 
een goed vakman maakte hiJ lekkern11en 
voor feesteliJke gelegenheden. Het deed hem 
goed, om zo voor zijn medemensen iets te 
kunnen betekenen, want hiJ hield van de 
mensen. 
Moge God ziJn trouwe dienaar nu opnemen 
in ziJn woning van lîcht en vrede. 

Jezus zegt. .. Ik ben het ware brood dat uit 
de hemel is neergedaald. Als 1ernand van dit 
brood eet, zal hij leven in eeuwigheid ". 

(Joh. 6, 51 }. 

Voor Uw medeleven na het plotseling heen· 
gaan van onze goede broer en zwager zeggen 
we U van harte dank. 

Broers en Zusters. 

Hengelo (0). november 1980. 


