
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat\\ ij samen beleefd hebben. 



"Als God ons thuisbrengt uit onze 
ballingschap, dat zal een droom zijn." 

(ps. 126) 
Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIK JOHANNES 
VAN ALSTEDE 
weduwnaar van 

Geertruida Sophia Johanna Wigger 

Hij werd geboren op 7 oktober 1918 
te Enschede. - Na 'n korte ziekte werd 
hij vrij onverwachts van ons wegge
nomen, gesterkt door de Sacramenten 

der zieken, op 13 november 1987. 
In een gezongen Uitvaart in de 

H. Geestkerk te Enschede, hebben wij 
biddend afscheid van hem genomen 
op 17 november en hem daarna in 'n 
crematie plechtigheid toevertrouwd 

aan de Heer van alle leven. 

Terwijl het gemis van moeder zich 
nog iedere dag laat voelen, moeten 
wij nu ook plotseling afscheid nemen 
van vader. 

De dood van zijn lieve vrouw kon 
hij zo moeilijk verwerken. 

Na de zomer van 1985 was daarom 
voor hemzelf het leven geen uitdaging 

meer. - Hij leed onder eenzaamheid 
en een steeds slechter wordende 
gezondheid. 

Het was de liefde van zijn vader
hart, die hem nog de moed schonk 
om door te gaan. - Voor zijn gezin 
had hij altijd geleefd en gewerkt, 
daaraan bleef hij trouw tot het einde. 

'n Ziekte, die aanvankelijk onschuldig 
leek, bracht ineens zijn levenseinde 
nabij. - En we staan opnieuw met 
lege handen. 

Hij vond bij alle moeilijkheden kracht 
in het gebed; nu willen wij op onze 
beurt onze handen vouwen en bidden: 
"GOEDE GOD, nu vader en moeder 
weer samen zijn bij U, vragen wij, 
schenk hun rust en vrede. En mogen 
wij elkaar zozeer tot steun zijn dat hun 
diepste wens in vervulling mag gaan: 
het geluk van Ronnie en van allen die 
met hen verbonden zijn. Amen." 

Voor Uw belangstelling en meeleven 
na het overlijden van mijn zorgzame 
vader en onze dierbare broer en 
zwager, willen wij U hartelijk danken. 

Ronnie van Alslede 
en familie. 


