
Moge deze kleine herinnering U doen 
bidden voor 

ANTONIUS ALBERTUS MARIA 
OUDE WESSELINK 

echtgenoot van 
Gemma Catharina Maria 

van der Hoeven 

Hij werd geboren op 14 mei 1929 te 
Lonneker.- Na voorzien te zijn van 't 

H. Sacrament der zieken is hij op 
24 juli 1980 in het ziekenhuis 

"De Stadsmaten" te Enschede. zacht 
en kalm in de Heer overleden. 

Op 29 juli d.o.v. hebben wij in een 
plechtige Uitvaartdienst in de kerk 
van " De Goede Herder (de Velve) 

afscheid van hem genomen, waarna 
crematie volgde te Usselo. 

Met het leven van een mens gaat 
het als met de bloemen op het veld: 
vandaag zijn ze er nog. vol kleur en 
pracht en morgen zijn ze er niet meer. 

Zijn plotseling sterven kwam voor 
ons als een verrassing, ofschoon wij 
en ook hijzelf wisten, dat zijn lichame
lijke krachten ten zeerste waren ver
minderd. 

Als bakker verzorgde hij met grote 
vreugde het dagelijks brood voor de 
mensen en later, toen dit niet meer 
mogelijk was, bereidde hij als chef
kok het eten voor de buitenlandse 
werknemers in het klooster Dolphia. 

Hij hield van zijn vak. als was het 
zijn hobby. - Helaas moest hij door 
lichamelijke zwakheid hier vroegtijdig 
mee ophouden. Hij had er moeite mee. 
Hij vond het vervelend niet meer te 
kunnen werken. Wél willen, maar niet 
kunnen. - Dan wordt het levensritme 
totaal anders. 

De zorgen en problemen, de vreug
den en blijheden van zijn gezin had
den een grote plaafs in zijn hart. 

Het laatste wat hij te geven had. 
was voor zijn kinderen en niet te ver
geten, zijn kleinkind. - Met raad en 
daad stond hij hen ter-zijde. 

De huis- en tuinproblemen werden op
gelost en voor wie hij maar kon hel
pen. stond hij klaar. Papa had geen 
vijanden en ging met iedereen recht 
door zee. 

Hoe zeer zullen we hem missen. 




