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T~r negedachtf'oiit 1ao 

Hendrikus Flipsen 
ecbtgf"DOOt \80 

Catharina Antonia van Dijk 
J•hor•n te llooge Zwnluwc 9 augu•tu• IR94 en 
ov.-rlt>deu op ~ijn kamer iu .,O~ Wyngaerd" op 
zondaJt JQ novrn1ber in rlr narniddag te Made. 

Hij \\·rrd aan d" aardf' tor\trtrou\\d op het 
parorhifle l..erkbo( te StuÏ\tt811fl op dondrrdag 

23 novembrr 19ï8. 

Hij heeft ruimscbool8 dr lttftij<I dn •tnken 
herf'ikt, rijk aan verdif'n&tf'lijkf' jaren. niet alleen 
io hPt btlang van zijn gf"zin m:1ar altijd k laar 
Mlaandr voor parochie en ruim Jtf'Httlt'n gf"mf'en· 

"'""'" Op~•wrkt tn hulpvaardip; <an aard, wi•t bij veltn 
hf"mo~di1ing f'D uitkomfrOt ," bif"df'o - \·ooral in 

d" jarf'n î'an ::rotf" zor::f'n tn :t\\arlt- armor -
2.oal1 ~" dir nu alleen no• maar kf'DD«"D çao 
taferelen uit de •ler<lr "ere Id! 
Gtrn wonder: Dal hij zirh """ uihtt"lu~nde naam 
v"rh·or\'f'D heeft. 
Torn bij gtwaar Wf'rd, dat zij u le•enstaak na
l{f'OOf'M' volbracht wa s, •af hij lt 'k"nnPn, dat hij 
11"t S1rrameut der ziektu "ildr (UltTangen • ..\ltt 
hullrogrwonr mord rn i:•rurli1ke spankrathl 
nrwerl..te hij d• grlridrlijl..r 1oruame uu pijn 
rn oomad11 un zijn zit'ktr. 011 •itl allen op. 

die hem &o trom• bltçto btzoeken tn dit htm 
met zo'n uitntmt'ndt uordigbeid to lnt"ijdinJ 
htbben verplttf(d. 
Bij berballnf( re•' biJ blijk van zijn gtloo( tn 

overgave. Bij zijn alltrl"tste geboren phlt don 
ook uitmunl•nd htl krui•t•ken ! ZeHs al w•• hij 
niet meer hij morhtr nm dat simpele gebaar a( 

te makf"n; Del"'"' oif'Uemin ten veelhf"tl'kf'nend 
gebaar. 
Een wdsprtktnd lfhn. dot bij stdd• alo een 
_."tuirtnis. 
Al~ f'f"n s:amf"n'fatting ·uo zijn do.on f"n latf'o 
alR christen ~ 

De waarde•olle iolroten, die n• R•<'r btm bad 
toe ,·ertrOU\' •l, ht"ft hij met grote zorg bthf'~rJ. 
En aang('wf"nil in dif"nAt rn tot welzijn van ttf'lt"n! 
Daarom mogrn wij f"r vi n uitgaan: 
Dat de Heer ht•m tcgemoei ui tred~n met d• 
uitnodiging: limel..end gedaan! Kom to d••I 
in mjjn i;duk ! 

Wij zijn allen utr trkentclijk, di• vader op 1.0 

b("wonder~naw•111rfliJef' Vt ijzf' in ,..D~ \\ fnl(atr d._. 

hebben verzorgd - d• voormalig<'" burrn rn 
anderen di• hrm door hun belangstelling hebb~n 
bemoedigd . 
\\/ij danken ook allen, 1lir blijk gege••n hrhbrn 
\Oll hun mt-df'ltvc-o. 

C. A. Fllp•tn·van Dijk 
kindrrrn to oçerige f'amilirlrd•n 


