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treurend om je heengaan ... 
dankend om je 'zijn', 
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Dankbare herinnering aan 

A:-.110'\JIUS FRAi'\CISCUS ALBERI'\K 
tchtgenoot van 

Johanna Maria Blokhuis. 

HU werd geboren op 13 april 1914 te Denekamp 
en na het ontvangen van het Sacrament der LIC· 
ken overleden In .Stad~maten" te Ensched~ op 
10 september 19S6 

13 Augustu> dit liiar heeft vader samen met moe· 
der m d<~nkbaarheid het 40-jarig huweiUk her· 
dacht. Dankbaar voor alle> war zU samen in hun 
huwel~k met en aan elkaar beleefd hadden . in 
ziekte en yezondhe1d. In dit gelukkige huwelijk 
werden hun drie kinderen geboren waa" oor va 
der all!id hard gewerkt heeft. HU wa' een toe
gewijde vader voor zijn gezin en een lieve opa 
voor ZIJ'• zevt>n kleinkinderen. 

Maar ook buiten het gezin was hij gezien HIJ 
stond alt1jd kiJar voor z1jn medemen>en. vooral 
voor de invaliden. Hij was een van de mede-op· 
richters v.m de A'IIB Denekamp. 

Sinds vader niet meer werkte, ging h!J veel met 
moeder ult . HU hield van de natuur, waar we 
hen vaak S<llnen flct,end konden aantreffen . Aan 
de Veldkampsweg mocht hij erg graag wonen in 
zUn beia<trdenhul~ie. waar hij van ziJn vrije tUd 
kon gemeten: boeken lezen en muziek luisteren. 
Daarom moet het dan ook een zwaar kruis voor 
hem gewee't z~n toen hij op 't Roeslngh moest 
verblijven vanwege revalidatie. 

Ondank' deze lange moeilijke periode gaf hij de 
moed niet op om verder te gaan. In deze mach
teloze mijd heeft hU ook veel gebeden en zUn 
leven in Gods hand toevertrouwd • 

• Beter de dood dan een bitter leven, 
beter eeuwiqe ru~t dan voondurend leed". 

(Sir 30 lï). 

Na de um•aanmis op 15 september 1986 hebben 
wij hem te rusten gelegd op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Vader. rust in vrede en bedankr voor alles wat 
je voor ons gedaan en betekend hebt. 

Voor uw deelneming ondervonden bij zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn beminde echtge
noot, onze lieve Lorgzame V<.1der. schoonvader 
en opa, betuigen wU u on1e oprechte dank. 

Familie Alberink 

j. Benneker, koqer . Denekamp 


