
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



In dankbare herinnering aan 

FRANCISCUS ANTONIUS RICHTERS 

echtgenoot van 
Elisabeth Aleida Padberg. 

Hij werd geboren te Glanerbrug op 10 mei 
1909. 
Gesterkt door het H. Sacrament der sterven
den is hij op 29 oktober 1981 overleden in 
het ziekenhuis "De Stadsmaten" te Enschede. 
Na een Requiemmis in de parochiekerk van 
O.L.V, van de Allerh. Rozenkrans te Glaner· 
brug op 3 november d.a,v. vond de crematie 
plaats te Usselo. 

Almachtige God en Vader, wij danken U voor 
het leven van onze echtgenoot en vader, wij 
danken U dat wij zoveel jaren samen ons leven 
mochten delen. 
Wij danken U, dat U ons een vader hebt ge• 
geven op wie wij altijd konden bouwen: hij 
stond voor ons klaar met raad en daad, wij 
wisten wat wij aan hem en aan zijn adviezen 
hadden, want hij was resoluut en hij werd, 
gedreven door zorllzame liefde: hij had een 
groot vertrouwen m Uw zorg voor mensen, 
daarom kon hij optimist blijven ook in don
kere dagen; hij probeerde al tevoren ons, zijn 
echtgenote en. kinderen, in bescherming te 
nemen voor kwade dagen en dreigingen, 

Wij konden tegen hem leunen als tegen een 
sterke eik. Hij was dankbaar voor al het goede 
dat hij zelf van U en van mensen had gekregen 
daarom vond hij het vanzelfsprekend dat hij 
ook anderen van dienst moest zijn, vooral 
mensen die in moeilijke situaties waren ge· 
komen. Hij bewonderde Uw groot.heid en 
liefde in de natuur, hij putte zijn kracht uit 
de woorden en daden van Jezus Christus, Uw 
Zoon. Die gaven hem geestkracht, levensblij
heid en zin voor humor. 
Wij zijn kinderen en kleinkinderen, waren 
zîjn trots, alle energie stak hij, samen met 
moeder, in onze opvoeding; wij blijven U 
dankbaar voor het voorbeeld van vader en 
voor zijn wijze 'Voorden. 
Hij laat in onze familie een grote leegte ach
ter, maar de herînnering aan zijn persoonlijk· 
heid zal ons blijvend tot steun zijn. 
Lieve echtgenote., beste kinderen en kleinkin
deren, veel dank voor jullie meeleven en waar
derende liefde; bewaar de onderlinge band in 
familie en gezin rondom moeder. 
Heer, geef hem eeuwige rust en vrede bij U. 

Voor Uw belangstelling en medeleven betoond 
na het overlijden van mîjn man, onze lieve 
vader en opa zijn wij U oprecht dankbaar. 

E.A. Richters - Padberg 
Kinderen en kleinkinderen, 


