
Voor uw meeleven en gebeden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, vader en broer zeggen wij 
u onze oprechte dank. 

namens allen 

G. M. Fakkert-Steggink 

Hoonhorst, maart 1976 
Kerkstraat 10 

Vrede 
Met grote dankbaarheid willen wij denken aan : 

THEODORUS WILHELMUS FAKKEAT 

echtgenoot van 
GEERTRUIDA MARIA STEGGINK 

Hij werd geboren In Hoonhorst 3 maart 1896 en 
overleed voorzien van het Sacrament der zieken 
in het St. Aadboudzlekenhuls te Nijmegen 1 maart 
1976. HIJ werd 4 maart d.a.v. begraven op het 
kath. kerkhof te Hoonhorst. 

Theo Fakkert heeft héél zijn leven gewoond 
In Hoonhorst en hij is even weggeweest om ver 
van Hoonhorst te sterven. maar daar Is 'n hele 
diepe troost: hij kon sterven te midden van allen 
die hem nabij waren. 
ZIJ h•bben in die laatste uren intens meegeleefd 
met hem toen pijnen en benauwdheden hem over
vielen. 

In die zware ogenblikken hebben zij samen kunnen 
bidden: "Heer. laat hem hoopvol opzien naar U 
. . . bevrijd hem van zijn lijden·. 
Dankbaar mogen we zijn dat we door onze aan· 
wazigheid zijn laatste dagen en uren hebben 
verlicht. Dankbaar ook dat de Heer hem verlost 
en bevrijd heeft van het uitzichtloze. 

Zijn tachtigste verjaardag, waarop wij ons 
voorbereidden, hebben wij niet meer mogen 
vieren. Wij hebben de zekerheid dat op 3 maart 
1976 God en Zijn hemel zijn deel is 

"God, ons aller goede Vader. Uw welge
vallen rust op hen, die in eenvoud door het leven 
gaan ; GIJ kent de eenvoud en de waarachtigheid 
In het geloofsleven van onze goede man. vader 
en broer. WIJ danken U dat Gij ons hem hebt 
gegeven zoveel jaren en dat hij zo mooi voor
bereid en In ons aller aanwezigheid mocht terug
keren naar U. Geef hem de rust en de vrede In 
Jezus Christus de Heer•. 


