


Voor Uw bl ijk van dee lneming , betoond na hot 

overlijden van mijn innig ge liefde man , onte 

iorgzame vader en opa, 1eggen wij U hartel ijk 

dank. 

J. Th. M. Sueters-Kle in Breteler 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo 10) , juni 1971 

Ir . Schefferlaan 49 

t 
Dit gedachtenisprentje moge een aansporing 

zijn om te bidden voor 

KAREL HERMANNUS JOHANNES SUETERS 

Hij werd geboren te Losser 27 september 
1896. Na een ruim 46-jarig ge lukkig huwelijks-

leven met 

JOHANNA THEODORA MARIA KLEIN BRETELER 

overleed hij in de Heer, gesterkt door de 
genademiddelen van de Kerk, te Hengelo 10) 
27 mei 197 1. Hij werd te ruste ge legd op het 
r. k. kerkhof te Hengelo 101 1 juni 1971 , waa r 

1ijn lichaam wacht op de opstanding 
uit de doden . 

In droefheid staan wij bij het sterfbed van 
hem, die tijdens 1ijn leven een goede echtge
noot was voor 1ijn vrouw, een li efhebbende 
vader en grootvader voor 1ijn kinderen en 
kleinkinderen. In gelovige overgave heeft va
der zich voorbereid op 1ijn sterven. Zo gaa rne 
was hij b ij zijn dierbaren gebleven , maar toen 
hij eenmaal wist, d a t God hem riep , heeft hij 
a ls een goed ch risten iich onderworpen aan 
Gods H. Wil in het vaste vertrouwen , dat God 
hem zou roepen naar de heme l. 
Lieve vrouw en kinderen , ik dank jullie voor 
a ll e goed e 1orgen en liefde en ha r telijkheid , 
mij bewezen voora l t ijdens mijn ziekte. Ik ben 
jullie voorgegaan naar de hemel , waar ik voor 
jullie bid en op jul lie wacht. Vergeet ook mij 
niet in ju llie gebeden. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. En het 
eeuwig Licht verlichte hem. Moge hij rusten 
in vrede. 


