
Nu weet ik, Heer, hoc groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



t 
Gedenk in uw gebeden 

Franciscus Sernardus Altink 
echtgenoot van ANNA MEYNEAS 

HIJ werd geboren te Borne op 14 oktober 1931 
en de Heer riep hem - nadat hij geaterkt was 
door het H. Sacrament der zieken - terug op 
-4 maart 1982 te Enschede Wij hebben zijn 
lochaam te ruste gelegd op 8 maart d.e.v. op 

het r . k kerkhof te Hengelo Ov, waar het 
wacht op zijn vernjzenis in Christus 

WIJ vertrouwen erop, dat God aan onze dierbare 
man en vader, die nu van ons Is heengegaan, 
de woorden van Christus waar zal maken' .. Wie 
on MU gelooft zal leven, ook al is hij gestor
ven" en , Wie on Mij gelooft, zal niet sterven 
In eeuwigheid". 

Met deze woorden kunnen wiJ e lkaar troosten, 
nu wij een goede en zorgzame en fijne man en 
vader hebben verloren, na een ziekbed, waarop 
hiJ veel geleden heeft, misschien meer den wij 
weten. Want In el zijn eenvoud en zonder op
smuk wolde hiJ noemend tot last zojn en vroeg 
hij niet om medelijden. Oe ander stond biJ hem 
voorop. HIJ had graag bezoek, maar kon zich
zelf ook goed vermaken met zijn hobbles; hij 
hield van de natuur. 

WIJ bodden tot de Heer van leven en dood. dat 
h!J, met wie we zoveel jaren loef en leed heb
ben gedeeld. met wie we zo gelukkig en prettig 
hebben samengeleefd, nu bij Hem voor eeuwog 
gelukkig moge zijn. 

WIJ die achterb liJven zijn hem dankbaar voor al 
het goede. dat hiJ voor ons heeft gedaan, voor 
ziJn liefde, zijn oprechtheld zijn werk en zijn 
toewiJding. 

Heer, geef hem de eeuwige rust -
en het eeuwige licht verlichte hem; 

dat hiJ ruste in vrede. Amen. 

Voor uw bliJk van medeleven na het overlijden 
van miJn lieve echtgenoot en onze vader. zeggen 
wiJ U hartelijk dank. 
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