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Ter dankbare herinnering aan 

ALBERTUS FRANCISCUS GERHARDUS 
TIMMERMAN 
echtgenoot van 

Theodora Everdina Bottenberg 

Hij is geboren op 4 nov. 1924 te Borne. 
Hij is overleden in het Gerardus Majella 
ziekenhuis te Hcngelo(O.) op 10 maart U:183. 
Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op 
14 maart 1983 op het r.k. kerkhof te Borne. 

Hij was een man, die tevreden was met zijn 
leven. Ook tijdens zijn ziekte heeft hij nooit 
geklaagd en heeft hij ook zijn gevoel voor 
humor nooit verloren. Hij was een man, die 
geen vijanden had, maar wel veel vrienden. 
Hij deed vol toewijding en accuratesse zijn 
werk. Daarvan kunnen zijn werkgever en 
ook hei kerkbestuur van de Theresiaparochie 
getuii:.en. Hij was jarenlang administrateur 
van de vrijwil!igc kerkbijdrage. 
Hij hield ook van de natuur. Tuinieren en 
de kanaries waren zijn hobby's. 
Altijd heeft l:lertus erg goed gezorgd voor 
zijn vrouw Thea. Samen hadden ze gehoopt 
nog lang bij elkaar te kunnen blijven. 
üe laatste maanden hebben ie samen geleefd 
tussen hoop en vrees. Juist op het moment 
dat het beter leek te gaan, heeft de Heer 
over leven en dood hem tot zich geroepen . 
Toch zijn alle goede zorgen van de laatste 

tijd niet voor niets geweest, want uiteindelijk 
neemt alles in dit aardse leven eens een 
einde, behalve de liefde, die wij mensen 
voor elkaar hebben. OnLe liefde blijft eeuwig 
bestaan. Deze zal God voor ons bewaren, 
totdat we elkaar weer eens zullen ontmoeten 
in de hemel. 

Vader in de hemel, ons leven is onvcrwoest· 
baar, omdat U het vasthoudt. U hebt Bertus 
na dit aard~e leven een nieuw en eeuwig 
leven gegeven. 
Geef ook ons, die ochterblijven nieuwe kracht 
om dit verlies te kunnen verwerken. Amen. 

Voor het medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn man, onze zoon en 
schoonzoon, danken wij u hortelijk. 

Uit aller naam: 
T. E. Timmerman -Botten berg 

Borne, maart 1983 
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