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Geboren op 21 november 1888 te Olden
zaal, door de doop opgenomen in het lief
desverbond met Jezus Christus. voorzien van 
de heilige ziekenzalving, overleden op 21 fe
bruari 1982 te Oldenzaal en na de heilige 
Eucharistieviering in de An!oniuskerk ten 
grave gedragen op 24 februari, Aswoensdag 
1982. 

,.Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof , 
Gij zegt : keer terug, kind van mensen" 

( ps. 90) 

Op hoge leeftijd, in de stilte van de nacht, is 
hij een zachte dood gestorven. Natuurlijk is 
er pijn in ons hart: zijn leven hier is van ons 
afgesneden. Maar we hebben alle reden erg 

dankbaar te zijn. Voor zijn dood , zo stil en 
zacht, voor zijn leven, zo goed en lang. Zijn 
leven dat gevuld werd met werken. zorgen 
en liefde voor ons. Een leven waarin hij or' 
de hitte van de dag heeft moeten draqeî' 
Onze dankbaarheid voor het vele dat hij 
voor ons allen heeft gedaan en de d iert-~,e 
herinneringen aan hem, roepen ons ·• ""> m 
onze gebeden aan hem te blijven 1krn. 
Dat God, onze Schepper en Va<1er . zijn die
naar, mag laten delen in de heerl ijkheid van 
Jezus Christus. van wie wij dit woord heb
ben: .,Wie in Mij gelooft, al is hij ook gestor· 
ven. zal leven". En het is dan ook vanuit ons 
geloof in dit woord. dat we nu zeggen: .. De 
Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, 
de Naam des Heren zij geprezen". 

( Job 1,21 l 

Dat hij ruste in vrede bij God. 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstel· 
ling en meeleven bij het afscheid van hem 
die ons zo dierbaar was. 

J.A. Teussink · Valk 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 




