
Wilt in uw gebeden bliJven gedenken 

Antonius Sernardus Bryan 
H11 werd geboren te Losser 14april1920. 
Z11n kerkelijk huweliJk sloot hij te Los· 
ser 28 december 1955 met 
Antoinetta Petronelia Maria Kiezebrink 

die eerder gehuwd was met 
Johannes Josephus Henricus Wilden
borg, die echter op 9 november 1949 in 
Enschede onverwacht overleed. 
Sinds 1969 merkte Toon, dat hij met 
Zijn longen maar beperkte mogelijk
heden had. 
H1j ontv1ng de ziekensakramenten en 
stierf zeer rustig in .,de Stadsmaten" 
te Enschede 2 februari 1983. 
Zaterdag 5 februari 1983 werd hij be· 
graven op het kerkhof van de Maria 
Geboorteparochie te Losser. 

Toon was een vroom man. Diep gods
dienstig. In de kerk vond hiJ rust en 
steun. 
Thuis was hij altijd kalm : een fijne 
echtgenoot en een plezierige vader voor 
de kinderen. Daar had hiJ alle tijd voor 
over. Graag ging hij naar buiten, kij· 
ken In de vrije natuur en zijn gezel
schap wijzen op plant en dier. Hij kon 

zo echt genieten wanneer hij zijn scha 
pen verzorgde. 
Als hij zijn werk met de vrachtwagen 
klaar had, ging hij in snelle vaart naar 
huis. Daar wilde hij zijn, daar wist hij 
z1jn gezin, daar voelde hij zich thuis, 
daar riep zijn plicht hem. 
Heer, gij roept de mensen om te leven 
naar de geest van het evangelie. G1j 
voert ons weg u1t het slavenhuis van 
dood en zonde. Uw overwinning op de 
dood, geeft ons een nieuwe toekomst 
Wij mogen een uitverkoren en geheiligd 
volk worden. 
Toon geloofde, dat G1j ons uit de duis
ternis geroepen hebt en hij wil nu graag 
leven in uw onvergankelijk licht, bij U 
thuis: .,Ik wil naar huis" . 

Voor het medeleven en de belangstel · 
hng, betoond na het overlijden véln mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

A. P. M. Bryan -Kiezebrink 
kmderen en kleinkinderen 


