
Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wti samen beleefd hebben. 



Dankbare herinnering aan onze 
zorgzame en liefbehbende vader en opa 

FRITS BEHRENDT 
echtgenoot van A. G. FISCHER. 

Geboren in Emmen op 11 januari 1911. 
Gehuwd op 5 november 1946 en in het 
ziekenhuis te Emmen overleden op dinsdag 
7 november 1989 in de leeftijd van 78 jaar, 
na het sacrament van de zieken te hebben 
ontvangen. Op vrijdag 10 november werd 
zijn uitvaartplechtigheid gehouden in zijn 
parochiekerk van St. Willebad te Emmer
Compascuum, waarna de crematie heeft 
plaatsgevonden in Emmen. 

In dankbaarheid denken wij terug aan mijn 
lieve man, vader en opa. Zijn eerste zorg 
ging altijd uit naar zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. Bijzonder trots was hij op 
z'n stamhouder Frits-Josef. Niets was hem 
daarvoor te veel. Na zijn werk in 't agra
risch bedrijf - waaruit hij z'n liefde voor 
paarden in heel z'n leven heeft vastgehou
den - werd hij bedrijfsleider. Zoals in alles 
was hij een perfectionist. Heel graag was 
hij bezig in de natuur, vooral z'n tuin, waar
in hij bijna tot z'n laatste dagen probeerde 
bezig te blijven. Aan ons, zijn kinderen, 
is nu de taak om de goede dingen uit zijn 
leven aan moeder en aan elkaar door te 

geven en zó de gedachtenis aan hem le
vend te houden. 
,,Dierbare vrouw, kinderen en kleinkinde
ren, ik vraag jullie: wees goed voor moeder 
en voor elkaar. Levend bij de Schepper, 
onze God, wil ik jullie voorspraak zijn: dat 
het jullie goed mag gaan in alles wat jullie 
ondernemen en moeten ondergaan." 

Fragmenten uit het LOFLIED OP GODS 
SCHEPPING. (Frans van Assisi) 

Wees geprezen Heer, met al Uw Schepse
len en heel bijzonder om broeder zon, die 
ons de dag geeft en verlicht en die schoon 
is en stralend en met zijn grote pracht. 
Wees geprezen Heer, om zuster water, dat 
heel nuttig is en nederig en kostbaar. 
Wees geprezen Heer, om onze zuster moe
der aarde, die ons verzorgt en opvoedt en 
allerlei vruchten voortbrengt en kleurrijke 
bloemen en kruiden. 

Met dit gedachtenis-prentje willen wij u 
allen danken voor de blijken van deelne
ming van u ondervonden. 

Mevr. A. G. Behrendt-Fischer 
kinderen en kleinkinderen. 


