
Gedeak •n u"N gebeden 

Martinus Franciscus Fleer 
echtgenoot van 

The od ora Johanna Oarnhuia 

Hl) werd geboren te Overdi11kel 8 februari 
1915. T11dens zijn 2iekr<1 h~rhaaJd" malen ge-
11erkt door het Brood van e•uwtç ]even, io 
z1Jn laatata zl~kte opnieuw geza!fd met he1 
Sacrsunent der zi~k.-n. auarf htJ no9 onverwacht 
op 28 au9. 1974. Na een Eucha1istlev1erlng in de 
kerk van de H. Martinus, iijn patroon, hebben 
ztjn fnm11ia.eden sijn lichaam 1n gelovig ver
trouwen ter ruste gelegd op hol Katholiek kerk
hof in Losser, g"d•chrig het wo-:ird van Christus 
v.u~ Opstandmg en eeuwiQ laven. Dat was op 

31 aug, 1974. 

Efln goede en zorgzame vader is door de Heer 
van het ieven uit ons m1ddttn opgeroepen. Naar 
ons idee veel te vroeg~ maar wel na gedurer.
d• vele Jaren een aaolal aanva1len en mzinkm
gen te hebb~n ondervonden. Oaarb11 werd het 
hem 1011111 blJna tPv-~l. Hij d10 zo graag io de 
M1a ZIJD zorgen aan G:>d 1oevar1rouwde, moes! 
:&.era, dat aader~n vaak .&O weinig beqnp en 
'Naardering opbr ... ng"n voor de geschenken 
van Christus 10 het leven ~er gelov1qen. waar 
h11 riou hunl<..rde. In 2110 zorgen heeft de liefde 
tot ttJn vrouw en kmderen, en het onwankeJ
bur g"loof m de Heer en het eeuwig leven 
hem overeind gehoudan 
Moeder en kinderen, daolc voor jullie goede 
zorgèn. Kindf'ren. ziet met mij u1t . steunend 
op ons geloof - naar de Da;i der chris:en~n. 
als de Heer ons ber<1nigl in bel Hu1a van de 
Vader. 
Ooede Jezus, geef aan Martinus Fleer, de vol
ledige vervulling van deze g•lov1ge toekomst
verwachtiag. 

Druk: de Lange, LoHor 

Voor uw blijken van medeleven btJ het heen
gaan van mi1n lieve man, ont.e zorgzame va. 
der en opa, en de laa:ste •er aan h•m be
wezen, z11n wij U zeer dankbaar. 

Th. J neer-DamhW. 
landeren. en kle1nltindexen 




