
Ter dankbare herinnering aan 

JOHi\I\XES GIESSELINK 

echtgenoot van 
Johanna Maria Oude Engberink 

Hij werd 8 december 1891 te Losser ge
boren. Nog gesterkt met het sacrament 
der zieken is hij op 28 november 1972 te 
Oldenzaal overleden. Op 1 december 1972, 
na de H. Mis van Uitvaart in de Sint 
Plechelmusbasiliek is zijn lichaam be
graven op het r .k. kerkhof te Oldenzaal. 

Dierbare vrouw, meer dan 50 jaar heb
ben we echt genoten van elkaars liefde en 
toewijding. vVe hebben met grote vreugde 
ons kindertal zien groeien tot 12. \Ve 
hebben met nog meer voldoening het ge
luk van al onze kinderen mogen beleven. 
Vooral in de crisisjaren van 1930 was het 
wel een hele zorg maar we hebben dit 
alles kunnen volbrengen, omdat we zoveel 
van elkaar hielden. Dat was de grote in
nerlijke kracht in ons leven. Dierbare 
vrouw, ik blijf U daar altijd dankbaar 
voor. 
Beste kinderen, ik blijf heel veel van 
jullie houden; ook de 38 klein-kinderen 
zijn me zeer dierbaar. Ik ben wel onver
wachts heengegaan, maar ik bewaar aan 
jullie allemaal een prettige herinnering. 
:\1et innerlijke vreugde leg ik mijn hoofd 

neer, vooral ook omdat twee van onze 
kinderen, Jan en :\faria, zuster Baptista 
zich voor het leven aan de dienst van 
God hebben toegewijd Deze opoffering 
waardeer ik zeer hoog. 
Papa was geboren op 8 december, een 
1fariadag; dat was als het ware een 
Yoorteken van liefde tot Maria en zijn 
rozenkrans. 
\Vij allen, die deze gelovige mens naar 
het graf begeleiden, zijn vervuld van be
wondering voor het werk van God in 
deze mens. Hij was een trouwe knecht, 
die fijngevoelig luisterde naar zijn Mees
ter. God moge hem belonen voor zijn lief
de en trouwe arbeid. 
Lieve mama, wij zorgen voor U zoals 
papa het altijd gedaan heeft. 

Voor uw blijken van deelneming betoond 
na het overlijden van onze lieve man, 
vader en opa, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

J. M. Giesselink-Oude Engberink 
Kinderen en klein-kinderen. 

Oldenzaal, december 1972 
Noordwal 346. 




