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T~ lanl , 

Theodoor Hendrikus Albers 
H we •eb• • 0• (D: ) I Q03 
e• •s I" de vrede van C 'IStus ovt I den te De. 
ne<amp 23 november 1977. NJ de u tvaartdll~&t 
te Dene~amp on de H. N colaaske•k volgde de 
cremaue te Usse o 28 novecnber 1977 

HoJ was een rarteh k en v•oeAde ' k man, doe van 
uit zo n eenvoud en chrostel k geloof veel goeds 
heet! mogen doen 
Zonder veel cphef deed h f z n werk efde•s en 
tnucs, zodat ho heeft ";aar gemaa~t wat S Pau • 
lus ons heeft geleera : roemand leeft voor z•cn
zelt, r1ema..,d sterft voer zaehze f, we lev•" el". 
sterven voor God onze Heer, aan H m behoren 
we toe 
HIJ I> ad rart voor de meoernensen, en daardoor 
wist hor eenzaamheod en moeo Jkheden te over 
wonnen. Zo werd hot ook 1e lUISte aren vA• z 1n 
le•ensNeg n het Verpl•eghuos te Denekamp er· 
varen en geNaardelid H11 was een mens d~e 

.verd bemind en h11 wos een vilend voor zqn ka
mergenoten en allen a•~ h~m verzorgden. 
HoJ bood liJn helpende hand en goed humeur 
aan z1jn vr~enden, vooral aan !IJn vnend B•k 
huos. doe hem node m•ste en he111 tw~e dAgen 
later al in de dood os n•g•11un 
De Heer van leven en dood heeft h.J nooot ver· 
gelen en we bodd•n er· ve•rrouwon dJ! nu ae 
Heer hem zal opnemen on zon ceu.voge heerl1k· 
he•c• 

Mitne d•e•baren, ik dark u alltn voor uw goed· 
heod en zorg ~oor mrJ Wrlt moJ noet vergeten 11 

u N gebed en heronnerong, nu ok van u ben heen· 
gegaan 

Heer, geef hem de eeuwoge rust 

Voor uw belangstellong en medeleven, betoond na 
het overlijden van miJn broer, onze zwager en 
oom beluogen wrj U onze oprechte dank. 

Oe famil•e 


