
Mijn weg 

leidt naar de Heer 
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Dankbare her,innering aan 

THEODORUS BERENDSEN 
echtgenoot van 

JOHANNA ROLINK 

Hij werd geboren te Erica 18 oktober 1914 
en overleed in het Scheperziekenhuis te 
Emmen 7 augustus 1982. Op donderdag 
12 augustus hebben we de plechtige uit
vaartmis gevierd in de parochiekerk te 
Erica, waarna we zijn lichaam eerbiedig te 
ruste hebben gelegd op het R.K.-kerkhof 

aldaar. 

T,heo was eigenlijk nooit sterk geweest 
en Anna had ook veel moeten sukkelen, 
maar ze maakten er van wat ze konden . 
Theo zat niet gauw in de put. Hij was op
geruimd van nature. Hij hield van een grap. 
Hij verwende Anna. Volgend jaar zouden 
ze al 40 jaar getrouwd zijn. Ze hebben 
het niet mogen halen. 

Theo's gezondheid ging geleidelijkaan 
achteruit. Hij was in ,en uit het ziekenhuis. 
Hij werd bedlegerig. Maar nooit verloor 
hij de moed. Door zijn sterke wil, door 
de goede zorg van het verplegend per
soneel in het ziekenhuis , en niet het minst 
door de uitzonderlijke toewijding en 
goed,heid van de buren kwam hij er steeds 
weer bovenop. De buren deden je denken 
aan de eerste christenen, die ook alles 
voor elkaar over hadden . Het zal hun tot 
zegen strekken . 

Ondanks de benauwdheid van de laatste 
dag hoopte Theo toch nog op beterschap 
en terug'keer naar huis. Het heeft niet zo 
mogen zijn . Theo's tijd was gekomen. 
Hij was er voor kfaar. Tot tweemaal toe 
had ,hij de Heer welkom geheten in de 
Sacramenten van de zieken . De Heer was 
voor hem ,geen vreemde. 

liheo is een man ,geweest, die hield van 
het leven - niets bijzonders - geen buiten
sporigheden, maar hij genoot van het feit 
dat hij er mocht zijn; dat hij mocht gaan 
en staan, dat hij kon horen en zien en 
genieten van de kleine dingen, dat hij met 
Anna aan tafel mocht zitten. Hij kon blij zijn 
als een kind op vakantie. Bij feestelijke 
gelegenheden van familiebezoek en ver
jaar,dagen glunderde hij van geluk. Hij 
hield van zijn fami,lie, van de kinderen. 
Hij was trots op de buren die hem ver
wenden . Zijn huis aan de Havenstraat was 
zijn paleis. 

Theo heeft zijn taak volbracht. Hij die zo 
van het leven hield mag nu voortleven bij 
God. Het zal al zijn verwachtingen ver 
overtreffen "van wat God heeft bereid 
voor hen, die Hem liefhebben". 

Voor uw blijken van belangstelling, 
meeleven en gebed, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Wed. TH. BERENDSEN - ROLINK 
en FAMILIE. 

ERICA, augustus 1982. 


