
Bl,1/ met ons in ere houden, de gedachtenis 
aan onze lieve vader, grootvader en 

overgrootvader 

BERNARDUS TEESINK 
weduwnaar van 

BERENDINA HERMINA HELENA OUDE HILBERT 

24 Me, 1891 werd hij geboren te Enschede. 
Hij overleed te Losser 18 januari 1 973 ,n 
het verpleeghuis, voorzien van de H. Sacra
menten der zieken Op 23 januari d.a.v. 
hebben w,j ziJn lichaam ter ruste gelegd op 
de R.K. Begraafplaats te Oldenzaal, vertrou 
wend dat zijn sterven mocht zijn een geboren 
worden tot de volheid van het leven met 

Christus biJ de Vader. 

De dood moel voor deze overledene een blij 
moment geweest zijn, omdat hij er naar ver
langde, om samen mei zijn vrouw, die zeven 
jaar geleden van hem was heengegaan, bij 
de Heer te zijn. Immers samen mei haar had 
hiJ veel zorg en arbeid besteed aan het geluk 
en de toekomst van zijn kinderen. 
Niel alleen zijn diep geloof stelde hem in 
staal het verlies van zijn vrouw te aanvaarden, 
maar ook de zorg en aanhankeliJkheid waar
mee Zijn kinderen hem omringden. Vooral de 
zorg van Thea en haar man, bij wie hij de 
laatste jaren in hu s was. Hij was zijn kinde
ren daar altijd dankbaar voor. Ook dankbaar 
was hij voor diegene die hem de laatste 

drae maanden zo liefdt!vol hebben verpleegd. 
Hij was echt gehecht aan Zijn kle n- en achter
kleinkinderen, vooral D,ane, d,e de laatste van 
allen was van wie h,j in dit aardse leven 
afscheid nam. Toen kon hij in stilte zeggen; 
,,Laat nu Heer uw dienaar in vrede gaan." 
Ook al zijn wij bedroefd, toch moeten wij 
ook dankbaar en blij zijn dat hij nu de 
eeuwige vrede en rust heeft. 

Onze Vader . Wees gegroet. 

Heer, geef hem de eeuwige rust 

Voor Uw medeleven, f'O het overlijden betoond, 

betuigen wij U onze oprechte donk. 

Fom Teesink 




