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echtgenoot van 
MARIA JOHANNA ZWERINK 

Hij werd geboren te Enschede op 
8 december 1911 . - Vrij plotseling 

is hij aldaar in de Vrede van Chrislus 
cvededen op 18 november 1983 

Met een plechtige Eucharistieviering 
in de kapel van hel Dr.Ariënstehuis 
hebb~n wij op 22 november d.a.v. 

afscheid van hem genomen. 

Het doet ons pijn. dat wij toch nog 
vrij onverwacht afscheid moeten ne
men van deze gcede man. deze zorg
zame vader en lieve opa. 

Meer dan 40 jaar was hij gelukkig 
met ZiJn vrouw en gaf hij al z'n krach
ten aan zijn gezin, door een arbeid
zaam leven. vol zorg voor het geluk 
van zijn vrouw en hel welzijn van elk 
van zijn kinderen. 

Tot aan zijn dood volgde hij met be
langstelling het wel en wee van al de 
zijnen en was hij gelukkig met zijn 
kleinkinderen. 

Een tevreden mens. die zijn vroeg
tijdige invaliditeit met gelatenheid ge 
dragen heeft. dankzij zijn opgewekte 
karakter en zijn geloof. Hij zocht zijn 
kracht in het gebed en m de H.Com
munie. omdat hij zich op weg wist 
naar zijn voltooing. Hoe vaak heeft hij 
niet gezegd: .. Als God roept, moet je 
er zijn." - We zijn ervan overtuigd. 
dat hij klaar was voor de grote reis. 

Dankbaar voor alles. wat hij voor ons 
betekend heeft. vertrouwen wij. dat de 
Heer van alle Leven nu ook tot hem 
zal zeggen: .. Goede knecht. over wei 
n1g waart gij trouw. over veel zal ik u 
stellen ; ga binnen 1n de vreugde van 
uw Heer." (Mt.25 23) 

Moge hij rusten in Christus' Vrede. 

Uil dankbaarheid voor Uw meeleven 
ter gedachtenis aan hem. 

M. J. Albers-Zwerink 
Kinderen, behuwd- en kleinkinderen 


