
t 
'n Dankbare herinnering aan 

ADRIANUS HERMANUS PETRUS 
WILLEMS 

weduwnaar van 

GER HARDA BEREND IN A BOER KAMP 

Hij werd geboren op 9 juli 1911 te Tilburg. 
Na een werkzaam leven is hij rustig, voor ons 
toch vrij plotseling overleden op 11 juli 1984 
te Oldenzaal. Hij is nog voorz ien van het H . 
Oliesel. Na een Eucharistieviering in de Drie
eenheidskerk hebben we hem begeleid naar 
z ijn laatste rustplaats op het Algemene Kerk
hof te O ldenzaal. 

*** 

Vader heeft 29 jaar lief en leed gedeeld met 
moeder. Hij nam ook de zorg voor haar kinde
ren op zich . Ook in haar laatste levensjaren 
heeft moeder van vader veel zorg en I iefde 
ontvangen . 
Op zijn manier heeft vader meegewerkt aan de 

opbouw van een bewoonbare were ld. Een 
christelijke opdracht. Zo ging vader gelovig 
door het leven: er w illen zijn voor de ander. 
voor mensen die aan zijn zorgen werden toe
vertrouwd. 
Na moeders' dood gaf hij aan zijn leven een 
zinvolle wending. Hij kon dat doen, omdat va
der een positieve levensinstelling had en van
uit zijn gelovig-zijn dienstbaar was. 
Deze instel li ng en zijn hulpvaardigheid hebben 
hem op de Scho ltenhof tot een zeer gewaar
deerde medebnwoner gemaakt. 
Op mensen, die zo door het leven gaan is de 
belofte van Jezus van toepassing : zij zullen 
eeuwig leven hebben. 
Wij zijn vader dankbaar voor alle liefde d ie hij 
ons gaf; aan z ijn kinderen en kleinkinderen. 
Wij danken namens vader allen. die er voor 
zorgden. dat hij zich thuis voelde. 
En wij vragen God om vader samen met moe
der alle rust en vrede te geven in Zijn heerlijk
heid. 

Voor de vele blijken van belangstelling en me
deleven bij het over lijden van onze zorgzame 
vader en opa. zeggen wij u onze oprechte 
dank . 

Kinderen en kleinkinderen. 


