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Ter herinnering aan mijn lieve zoon, en 

onze lieve broer zwager en oom 

Johannes Martinus Jozeph Teggeler 
Marcel 

Moreel werd geboren op 14 december 1956 te 
Lonneker. Hij was het 2e kind uit het huwelijk 
lussen Jon Teggeler en Belsie Kosters. Op 1-jarige 
leeftijd liep Moreel hersenvliesontsteking op. Dit 
veroorzaakte bij hem slechthorendheid. Hierdoor 
ging Marcel na de basisschool eerst naar het 
aangepast onderwijs. maar daar was hij niet op 
zijn plek. De overstap naar de LTS werd gemaakt, 
vanwaar hij in de bouw belandde. Via een 
vakantiebaantje kwam hij in aanraking met wat 
zijn werk en tevens een van zijn grootse hobby's 
werd: stukadoren. Dot het voor hem niet alleen 
werk was maar ook hobby. werd duidelijk toen 
hij zich tijdens de vakantie al kon verheugen op 
"straks mooi weer aan het werk gaan a ls we 
terug zijn". Hij hielp ook altijd graag de familie . 
Geen klus was hem te groot en hij deed het altijd 
met plezier en liefde. Hij was vooral ook altijd 
trots op zijn vak. 

Op 18-jorige leeftijd overleed zijn moeder. Dol 
liet diepe sporen na bij hem en de rest van de 
familie. 

Marcel hield echt van gezelligheid. Dal gold voor 
gezelligheid in huis samen met Po of wanneer er 
visite kwam, mei vrienden gezellig uit slappen in 
het café of de derde helft van het voetbal in de 
kantine Daarnaast was hij ook best wel ijdel. Er 
altijd goed en verzorgd uit willen zien, zijn kleding 
altijd tip top. Daarbij hoorde natuurlijk ook een 
mooie auto. Zo was tijdenlang een Mercedes z'n 
grote wens en heeft hij uiteindelijk zichzelf ervan 
overtuigd dot die er gewoon moest komen. En 
door was hij reuze trots op. 

In 2006 werd Moreel 50. Dit werd uitgebreid 
gevierd bij café Sprake!. Nog geen twee jaar na 
z'n 50ste verjaardag, halverwege vorig jaar, 
werd bij Moreel blaaskanker geconstateerd. Er 
werd een operatie ingepland en deze verliep 
succesvol. Echter toen hij uit het ziekenhuis kwam 
en thuis aan hel revalideren was, kwamen allerlei 
andere klachten noorv0<en en bleek dot de ziekte 
zich al verder verspreid had. Dot was voor hem 
een ontzettend grote klop. De vreugde van 
het slagen van de operatie werd al snel 
overschaduwd door de angst voor wat hem nu 
te wachten stond. Moreel wou niet dood: hij 
wou nog zoveel dingen doen, hij wou z'n neefje 
en nichtjes zien opgroeien, Pa niet alleen 
achterlaten. Hij heeft alles geprobeerd en 
ondergaan om de strijd te winnen, moor deze was 
niet te winnen. Uiteindelijk moest Marcel hel 
afgelopen vrijdag opgeven en is hij in het bijzijn 
van zijn familie overleden. 

Fom J.A.J. Teggeler 




