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Dankbaar denken we aan 

ALBERTUS HENRICUS 
FRANCISCUS OUDE WESSELINK 

echtgenoot van RIKA S IENA MARIE VAN OERS 

Geboren te Losser op 24 januari 1927, overleed 
hij , gesterkt door de Sakramenten der Zieken, te 

Hengelo ov op 30 december 1985. 
Op 3 januari 1986 hebben we biddend afscheid 

van hem genomen in de H. Hartkerk en hem 
daarna te ruste gelegd op het 

r . k . kerkhof te Her>gelo ov. 

Vader was hee·t zijn leve n een nauwgezet en 

ijverig werker . In al zijn functies , die hij met 
groot verantwoorde lij kheidsbesef vervu lde, werd 
noo it tevergeefs een beroep op hem gedaan. D at 
was zo binnen het bedrijf waar hij werkte, maar 
evenzeer daarbuiten in vakbondskringen en ker
kelijk verband. De hem typerende fiere l ichaams
houd ing stond garant voo r de korrektheid van zij n 
hande len . Hij was een man van weinig woorden, 
maar zeer attent op wat er om hem heen gaande 

w as, en nooit zo u hij de mense,lij ke aspekten uit 
het oog ve rl iezen. 
He laas werd hij in de kracht van zijn leven 
getroffen door een ziekte , die al spoedig onge
neeslijk zou blijken en die binnen een ha lf j aa r 
zou leiden tot zijn dood . 

Gelukk ig heeft hij zijn laatste levensmaan den 
thu is kunnen doorbrengen, dank zij de niet af
latende zorgen van zijn vrouw, daarbij gesteund 
door hun k inderen en verdere familie. 
God, door onze tranen heen danken wij U voor 
a l les wat vader voor ons betekend heeft. Laat 
hem nu voorgoed thu is zijn bij U. En schenk ons 
de kracht om de leegte met en voor elkaar op 
te vullen en verder te gaan in zijn geest. 

Hij ruste in vrede! 

Wij danken u hartelij k voor uw oprechte be lang, 
steliling en 1het medeleven tijdens zijn ziekte en na 

he,t overlijden. 

R. Oude Wesselink-van Oers 
kinderen en kleinkinderen 

Henge lo ov, j anuar i 1986 
A . Schelfhoutstraat 4 


