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IN CHRISTUS LEEPOE EN STIERF 

Dernard us Johannes Assln k 
echtgenoot van 

G e ertruida Maria Joh a n nna Hobbelink 

eerder echtgenoot van 
Ma r ia Joha nn a Groothu ls 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

HIJ werd geboren op 3 juni 1897 te Albergen. Na 
een noodlottig ongeluk riep de Heer hem weer tot 
Zich op 13 november 1969. Wij hebben hem ten grave 
gedragen op de r.k. begraafplaats te Albergen op 
15 novembe.r d.a.v. 

Iedere christen heeft een taak in gezin, maatschappij 
en kerk. In de eerste plaats heeft zijn gezin gepro ... 
fiteerd van de vele gaven van geest en hart. die hij 
bezat. Was het leven soms erg moeilijk en het ver
driet soms groot, dan was zijn rotsvast geloof in 
de boodschap van het Evangelie voor hem een bron 
van kracht en inspiratie. Ook maatschappij en kerk 
hebben met voiJe maat van zijn gaven genoten. Vooral 
het sodale werk in de gemeente eo de parochie had .. 
den 1:ijo volle aandacht. Geen werk was hem te veel. 
Hij deed het met Inzet van zijn gehele persoonlijkheid. 
Hij zag dit als zijn taak als christen-meos. 
Daarom kunnen wij bidden: God. onte Vader, wil 
danken u voor alle vriendschap. die van hem iS ult .. 
gegaan en voor de vrede. die hij beeft gebracht 
temidden van ons. Wij bidden U, dat wij, die allen 
met hem verbonden waren door banden van het 
bloed of door banden van vriendschap. nu ook. om~ 
wHie van zijn dood. dieper met elkaar verbonden 
mogen ziJn. Wtj vragen U, dat wat hij gedaan heeft 
ten goede zal komen aan due wereld en dat U een 
barmhartige God -zult zijn. zodat er naets van dit 
mensenleven verloten zal gaan. ONZE VADER 


