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Gedenken wij dankbaar in onze gebeden 

Albertus Johannes Asma 
echtgenoot van 

Antonia Gezina Maria Borg. 
H11 werd geboren te Losser op 9 augustus 1914 
Geheel onverwacht sloerf hoJ te Losser op 19 aug. 
1976, gezalfd met het Sacrament der zieken. 
Na een Euchar•stieviering in de St Martmuskerk 
te Losser hebben zojn dierbare!\ ZIJn lichaam be· 
geleid op zijn laatste gang naar Usselo, hem 
aanbevelend In de goedheod van de Heer. Het 
was toen 24 augus:us 1976. 

Op het mol'llent van z•Jn terugkeer thuis • na een 
bezoek aan Zuod Afrika • roep de Heer ziJn trou;ve 
doenaar op naar het andere leven. Onvoorstelbaar 
was het voor ons allen. Wel had Jezus gezegd: 
Oe Mensenzoon komt als een dief in de nacht ; 
maar bij dat blijde terugzien dacht geen mens 
aan een afscheid. Moge de Heer ons geloof en 
vertrouNen schenken 
Doerbare vrouN en konderen. dank voor jullie goe. 
de zorgen en de liefde, doe ok van julJoe allemul 
mocht ondervind~n. Zorgt goed voor moeder en 
voor elkaar. Houdt on jullie gedachten hoe WIJ • 
moeder en ik - tullot ZIJn voorgegaan on geloof 
en liefde. 
Zo moqen wij allen UilZoen naar de grote dag, 
die Jezus ons heelt aangekondoqd. Dat WIJ elkaar 
zullen ontmoeten biJ Hem, onze Heer. Hij zal ons 
voorgaan in het Vaderhuis. Geen oog heeft ge· 
zien en geen oor heeft gehoord welk e•n vreug. 
de H•J voor ons ~eelt bereid 
Heer. vergeef uw dtenaar Albertus ZIJn fouten en 
neem hem op in de vreu~de un uw R•tk. 

Voor uw belang$ttlhna en medete·1en na he: 
overlijden van m•Jn 1nnig geliefde man, onze 
zorgzame vader en opa, en de laatste eer 
aan hem betoond, betuigen wij u onze harte 
liJke dank. 

A. G M. Asma-Borg 
konderen en klemkinderen 

Druk; de Lanqe, Losser 


