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Wij gedenken in ons gebed 

THEODORUS LAMBERTUS GIESEN 
echtgenoot van 

JOHANNA VOLMAN 
weduwnaar van 

ANNA C,HRISTINA MARIA VAN AREM 

Hij werd geib.oren 3 mei 1893 te Etten . 
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken 
overleed hij 12 ,juni 1976 in het St. Jozef
zieken,huis te Doetinchem. 
Op 16 ju,n.i he1bben we 7.ij n l•iohaam te ruste 
gelegd op het r.k. keri<hof te Etten na een 
Eucharistie,vier,ing en ,uit•vaartd.iensl i·n de 

par::ichieke-rk van de •H. Martinus. 

In vrede en overgave ging hij na een wel 
besteed le1ven ,van ons heen. E,en g.root deel 
van zij,1 Je,ven werkte hij •in dienst van de 
steenfabriek en a,ls hij 's avonds thu.is kwam 
verzorgde hij zijn boe-rderi j t,je. Een druk be
staan, maar hij was er gel,ukkig mee. In 1945 
ontvie·I hem d:oor de dood zijn eerste v.rouw 
Anna van Arem . Dit was een har·de slag en 
er ,volgden 3 ,moeilijke jaren. In 1948 her
trou,wde hij met Johanna Volman. Di,t tweede 
hu,we-lij k werd wederom een gelukkig hu.we
lij.k . Ze stonden elkaar met raad en daad 
terzijde en wij menen in zijn geest te spreken 
als we zijn ech,tgenofe bedanken voor alles 
wat zij voor hem heeft betekend in die 28 
jaar, bijzonder v-oor de opofferingen die z.e 
zich getroost heeft toen hij zijn laatste le
vensjaren in zijn hulpbeh·oevendhe-id haar 
steun en toewijding meer dan ooit nodig 
had . 

Hij was een man van geloof en gebed die 
hield van het leven, maar bij zi jn heengaan 
bereid was zijn leven terug te geven in 
handen v,an zij n Schepper. 
Moge de Heer van leven en dood die hij 
trouw ged•iend heeft , hem opnemen in zijn, 
eeuwige vrougde. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

V,oor uw deelneming bij het over
lijden, en uw belan·gstelling bij de 
beg,rafenis van mijn lieve man 

THEODORUS L. GIESEN 

betuig ik U mijn oprechte dank. 

J . Giesen - Volman 

Etten, juni 1976. 


