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Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Antonius Visschedijk 
H11 werd geboren op 16 januari 1907 in De 
Lutte en huwde op 30 oklober 1937 met Truus 
Morsink en was bijna 46 jaar io 1rouw met 
haar verbonden. 
HIJ overleed in de gezegende ouderdom vao 
85 jaar, gesterkt door de H. Sacramenreo op 
Goede Vrijdag, in de Paasweek op 24 apnl 
1992 te Denekamp. 
BIJ 'lijn uirvaart op 28 april d.a.v. hebben WÎJ 

In z11n parO<'hiekerk de Eucharis11e gevierd 1er 
gedachtenis aan Chrislus' dood en verrijzenis 
eo gelovend, dat iedere mens door de dood 
heen Christus zal volgen in Z110 verraizenis. 
Daarna hebbeo wij z110 lichaam re rus1eo ge
legd op het kerkhof, waar het samen met ZIJD 
vrouw wacht op de verrijzenis. 

Na een welbesteed leven heeft onze vader en 
opa ZiJn opdracht op aarde teruggegeven in de 
handen ,·an z11n God Een diep gelovige man. 
een zorgzame vader voor zijn gezin, die tor het 
erode toe het wel en wee van zijn kinderen 
en kleinkinderen bleef volgen. HtJ was een 
harde werker, met een sterk gestel en bijna 
nooit ziek. 

Als .snieder" (kleermaker) was hij in Dene
kamp en omstreken bekend eo zo heeft bij 

veel mensen in nieuwe kleren gestoken en in 
Z1Jn werkplaats was er alti1d plaats voor ge
zelligheid 

Chrislus zal zeker nu tor hem zeggen: .Kom. 
gezegende van mijn vader, en onrvang het njk 
dat voor je bestemd is . . . . want ik .was naakt". 
en jij hebt mij gekle~d·. {Mr. 25, 34-36) 
H11 haalde de leeftijd tler sterken, en 70 bleef 
het ouderliJk huis het middelpunr waar kin
deren en kleinkinderen graag samenkwamen. 

De laatste maanden vodde hij dat zijn jaren 
vol waren, maar vanwege de hechte familie
band kon hij moeihJk zeggen: .Heer, laat me 
nu maar in vrede gaan". 

Vader en opa, wiJ willen u danken voor uw 
toew11ding eo zorg voor ons allen. en voor 
uw goedheid en eerlijke levensopvatting. 

Geniet nu ~amen met moeder van de rust en 
vrede die de wereld niet geven kan. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 

vaders ziekte en overlijden, zeggen wij u onze 

hartelijke dank 

Kinderen en kleinkinderen 

Vissched11k 




