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In dankbare herinnering aan 

Carel Bisselink 
weduwnaar van 

Jo Vos 
Hij werd geboren te Zeddam op 26 april 
1921 en is overleden, voorzien van de 
Ziekenzalving, te Terborg op 23 januari 
2001. Op zaterdag 27 januari hebben we 
voor hem gebeden tij dens de uitvaartdienst 
en hem daarna begraven op ons kerkhof te 
Braamt. 

Hoewel hij in Zeddam geboren is, hoorde 
vader echt bij Braamt; hij was zoals vele 
mannen in het dorp stratenmaker, maar hij 
kon ook muziek maken en kelneren op 
feesten. 
Hij was voor zijn gezin een harde werker, 
een toegewijde echtgenoot en een zorg
zame vader, maar ook een echte levens
genieter die zich verdienstelijk maakte voor 
de carnava l. Hij hield van mensen, van een 
praatje, een drankje en een feest en was 
ook een verwoed kaarter op de bejaarden
soos. 
Hij had levensmoed en dat was wel nodig, 
want in zijn werk had hij soms met tegen-

slagen te maken, met goede en slechte 
t ijden. Hij kwam er alt ijd weer boven op en 
bleef een beminnel ijke man, vol belang
stelling voor anderen en vooral in de laatste 
twaalf jaren van zijn leven, na de dood van 
moeder, was hij dankbaar voor mensen die 
hem opzochten. 
Wilma nam de zorgen van moeder over en 
om hem heen groeiden de kleinkinderen op 
en die droegen hem op handen en hielden 
hem jong, ondanks zijn vele kwalen. 
Toen vijf maanden geleden de dokter hem 
vertelde dat hij ongeneeslij k ziek was , 
nam hij dat ook weer moedig op en was 
dankbaar voor de goede zorgen in het 
ziekenhuis en later in "Sint Antonia" . Hij 
vroeg om de Ziekenzalving en bad om rust 
en die kreeg hij na een lange strijd, eeuwige 
rust. Hij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en bij 
zijn uitvaart en begrafenis zijn wij U oprecht 
dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


