
Dankbaar herinneren we ons 

ANTONIUS JOZEPH BUURSEN 

sedert 40 jaren gehuwd met 

MARIA JOSEPHINA DOLLENKAMP 

Hij werd geboren te Lonneker op 
3 maart 1914. 

Plotseling is hij op 3 oktober 1983 te 
Wierden overleden. Als teken van ver
bondenheid met Christus en Zijn Kerk 

werd hem toen het H.Oliesel toege
diend. - We hebben Antonius op 
6 oktober d.o v. begraven op het 
kerkhof aan de Vriezenveenseweg. 

"De mens is als gras: overdag groeit 
en bloeit het; en 's avonds is het ge
maaid en verdord."lnderdaad. de dood 
kan ineens een einde maken aan een 
mensenleven. 

Natuurlijk hebben we ons vaak zorgen 
gemaakt over de gezondheid van onze 
man. vader en opa. - Toch blijft het 
onvoorstelbaar dat zo'n trouwe en 
zorgzame metgezel zo plotseling uit 
je midden verdwijnt. 

We weten zeker. dat de dood hem niet 
onvoorbereid getroffen heeft. 

ANTONIUS was een rechlvaardig man 

Hij was in a lles " recht door zee": zo
wel in zijn verhouding met andere 
mensen. als in zijn verhouding 
met God. 

Groot was zijn meeleven met de kin
deren en kleinkinderen en als het hem 
niet lukte zijn gevoelens met woorden 
weer te geven. dan deed hij het wel 
met zijn handen. Door zijn vakman
schap en handigheid kon hij dan iets 
maken of hulp geven. 

Jarenlang begeleidde hij mensen. die 
omgeschoold wilden worden. Voor 'n 
perfectionist als hij. was dit 'n mooie 
taak. Hij heeft deze altijd met 'n groot 
verantwoordelijkheidsbesef vervu Id 

Zo kon hij voor velen een steun en ·n 
vriend zijn. Het moel zeker moeilijk 
geweest zijn om afscheid van dit werk 
te moeten nemen. maar we merkten 
dat hij juist de laatste tijd van z'n wel
verdiende rust ging genieten. 

Vader was voorál ook een man met 'n 
diep geloof en een grote verbonden
heid met de Kerk. Hij uitte dit geloof 
door zijn zorg voor mensen en door 
een leven van gebed. Heel vaak zag 
je hem bij vieringen in de kerk. 




