
"Het leven is eindig 
oneindig is de liefde die ons bindt." 

t 
Dankbare herinnering aan 

Albertus Reinirus Te Stroet 
Vader werd geboren op 7 april 1926 te Vels
wijk Zelhem als oudste van zes kinderen. 
Toen hij nog maar negen jaar was kwam zijn 
vader reeds te overlijden. Zo voelde hij al 
heel jong dat hij zijn moeder tot hulp en steun 
moest zijn in moeilijke jaren. Deze betrokken
heid met het oudershuis is altijd gebleven. 
Hoe graag fietste hij altijd even naar "Het 
Broek", door de vrije natuur waar hij zo van 
kon genieten. 
Op 18 juni 1957 trouwde hij met Marie 
Besselink en gingen ze wonen in hun nieuw 
gebouwde huis aan de St. Janstraat in 
Keijenborg. Zo mochten ze daar bijna 45 jaar 
lief en leed delen. Vier kinderen werden hun 
gegeven en later ook zeven kleinkinderen. Hij 
probeerde zijn kinderen een goede richting in 
het leven te geven naar normen en waarden 
die hij belangrijk vond. Hij wilde hen graag 
vooruit helpen bij alles wat ze ondernamen. 
Als er gebouwd moest worden stond hij altijd 
klaar om hierbij behulpzaam te zijn. 
Veel werk is er zo door zijn nijvere handen 
gegaan. Zijn arbeidsloopbaan begon hij bij 
de toenmalige G.T.W. waar hij 18 jaar als 
chauffeur heeft gewerkt. Daarna kwam hij in 
de bouw en de laatste jaren was hij in dienst 

bij de Aviko in Steenderen. Eenmaal met 
pensioen had hij nog veel energie en werk
lust om van alles aan te pakken; de tuin waar 
hij zoveel groenten in verbouwde of bij zijn 
kinderen waar ook van alles nog gebeuren 
moest. Maar ook voor een ander stond hij 
klaar als er een beroep op hem werd gedaan, 
even een ritje met de auto hier of daar naar 
toe, het kon allemaal. 
Zo waren zijn dagen rijk gevuld. Hoe jammer 
dat hij, die nog zo midden in het leven stond 
werd getroffen door een ernstige ziekte. Na 
een ingrijpende operatie scheen het weer 
goed te gaan maar na een half jaar kwam 
toch weer de terugslag. 
Zo is hij na het ontvangen van het Sacrament 
der Zieken rustig van ons heengegaan in het 
Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem in de 
vroege morgen van 4 maart 2002. Wij heb
ben afscheid van hem genomen tijdens de 
Eucharistieviering in de kerk van Keijenborg 
gevo1$d door de crematie te Slangenburg. 
Wij die achterblijven mogen ons getroost 
weten door de woorden uit de Schrift: "Geen 
oog heeft gezien, wat geen oor heeft ge
hoord, geen mens kan zich voorstellen al wat 
God bereid heeft voor die in Hem geloven." 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en 
het medeleven na zijn overlijden betuigen wij 
u onze welgemeende dank. 

M. B. Te Stroet - Besselink 
kinderen en kleinkinderen 




