
Wil on vrome gedachtenis houden 

Antonius Petrus Fiselier 
weduwnaar van Anna Maria Spin 

H11 werd on Deventer geboren op 29 augustus 
1893 Gesterkt door de Sacramenten der zoeken, 
stierf h11 on het Oonkelziekenhuis te Losser op 
22 1~n1 1975. Na een Eucharistieviering on de 
parochiekerk van de H. Martinus. hebben z11n 
lamiloeleden zijn lichaam ter ruste gelegd op het 
Katholiek kerkhof on Losser. in afwachting van 
Jezus' belofte van Opstanding en eeuwig leven. 

Het was toen 25 juni 1975. 

Een voorrecht is het en een zegen van God, als 
iemand on dragelijk goede gezondheid zo'n hoge 
leeft11d mag tiereiken. Zeker als hij het middel · 
punt is van een grote famoloe, waarbij allen hem 
op de handen dragen. 
Begro1peli1k deze waardering voor een vader van 
zovele kinderen, waarvoor hij eerst met moeder 
samen volledig de lasten heeft moeten dragen 
Door z11n hard en soms gevaarh1k handwerk. 
heeft hij niet alleen zijn gezin goed verzorgd. 
r:iaar ook ZiJn kinderen de weg getoond naar een 
blij en eensgezind familieleven. 
Samen. vader en moeder. zullen in onze gedach· 
ten bli1ven door hun voorbeeld van gelovige ouders 
Ook daarin kwam zijn instelling naar voren, dat 
hij biJ zijn drukke werk en zijn drukke gezin de 
kans zag, gedurende meer dan vijftig jaren on het 
zangkoor Gods lof te bezingen. 
Een zwarte dag in zi1n leven was, toen hij door 
een droevig ongeval de steun van zijn vrouw 
moest verliezen 
Wij hopen en b:dden, dat de Heer van het teven 
hen beiden weer verenigt in de vreugde van het 
Vaderhuis, een vreugde, waar geen grens aan os, 
een vreugde. waarin wij allen eens hopen te d•fen. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Druk: de Lange · Losser 

Uw blijk van medete1en biJ het heengaan van 
onze zorgzarne va:ler en opa, en de laatste eer 
aan hem betoond, was voor ons een steun en 
een troost. 
Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar 

Kinderen, klein· en 
achter k te in kinderen. 


