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In dankbare hennnenng aan 

Albertus Gerhardus Joling 
geboren op 8 februari 1915 en sinds 

2 januari 1952 echtgenoot van 
Theodora L. ten Have 

Hij is op 6 februari 1990 te Doetinchem 
overleden. De plechtige Afscheidsvie
nng vond plaats op 1 O februari 1990 in 
de parochiekerk van St. Martinus te 
Wijnbergen. waarna de crematie plaats 
vond in 't crematorium " Slangenburg" 
te Doetinchem. 

Na een dapper gedragen ziekte ging 
papa geheel voorbereid van ons heen. 
Klagen hoorde je hem nooit en altijd 
was vader tevreden en opgewekt. 
Tot t laatst toe hebben z11n ogen ons 
gezocht 
Dankbaar dat hij thuis mocht blijven. 
bedankte hij moeder elke avond voor 
weer.ee~. 1t1ne en goed verzorgde dag. 
Vanuit z11n bed kon vader naar buiten 
kijken en zag de bloemen . de bomen 
en de vliegtuigen in de lucht 
Ook 't fluiten van de vogels hoorde hij 
telkens weer De natuur de bloemen -

en zijn groentetuin waren zijn lust en 
z11n leven. 
Elke morgen was papa weer blij. dat hij 
dit alles weer mocht aanschouwen. 
Ook was hij trots op z11n kinderen. 
Dol was opa op zi1n kleinkinderen. 
Door zijn positieve kijk op 't leven liet hiJ 
ons zien, wat 't leven kon zijn. 
Vader was voor ons een heel mooi 
voorbeeld. !?terk was ook zijn geloof 
H11 wees a1t11d met dne vingers omhoog 
en zei: " Ik heb drie moeders'" 
Dit is voor hem een enorme steun ge
weest. waardoor hiJ geen angst kende 
voor de dood. 
We beseffen heel goed dat de enorme 
leegte. die door zijn heengaan ontstaan 
is. niet opgevuld kan worden. 
Maar de fijne herinneringen en de bij 
hem zo passende uitspraken over t le
ven. geven ons de moed. kracht en 
steun om de door hem ingeslagen weg 
te blijven volgen 

Heel hartelijk bedankt voor Uw medele
ven. 

Moeder, kinderen en kleinkinderen 


