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Na vijf lange m::!anden van gespannen wachten en 
van angstige onzekerheid bekwamen thans de zwaar 
beproefde en diep bedroefJe Ou<lers, broertjes en zusjes 
de droeve zekerheid dat hun aierb;ire oudste zoon en 
broeder - na de zware verwol)ding op den 31en ~1aart 
door vijandelijk granaatvuur, door de Canad ezen ter 
verpleging weggevoerd - in den nacht van top 2 April 
in het Lazaret Bedburg bij Cleve (Old.) is overleden, 
en aldaar ook is begraven. 

Theodorus ·Josef Maria Buitinga, 
werd 22 Juni 1929 te Nijverdal geboren ;,ils oudste v;1n 
een talrijk kroost. In den jeugdigen J"eftijd van 15 jaren 
werd deze veelbelovende jon~eo in èn voor hem èn voor 
zîjn dierbaren zooin-treurigeomstaFldigheden weggevoerd 
in den vreemde, om daar, in de verlate nheid van zijn 
dierbaren, zijn reine: jongen~ziel aan God terug te geven 
op d~n ren April 1945 daags na zijn zware verwonding. 
Er reSt ons echter een groote troost! (.;od zelf was 't, 
die het offer van zijn jonge leven vroeg va n hem en van 
zijn Ouders en dierbaren. ,.God had hem geschonken, God 
heeft hem gnnomen, Zijn H. Wil zij geprezen". ~ 

En dan, gt:lukkig en getroost mogen de Ouders zijn, 
die , àls God één van hun dierbaren als offer vraagt -
zij Hem çen rein en schuldloos offer Kunnen bieden. 
Daarom~ al de nagedachtenis aan dezen fri..:schen braven 
jongen voor de ouders en familie, voor vrienden' en 
kennissen altijd ·een "gelukkige" en "troostvolle" kunnen 
zijn. 

\.Vij allen zullen U, Theo, in onze gebede n blijven 
gedenken en moget Gij onder de be~chermin g van Uw 
lieve Moeder Maria en Uw Patronen en Uw Engelbe
waarder het onvergankelijk geluk bij de He:nelingen 
hebben gevonden . 

ONZEVADER WEESGEGROE~ 
HIJ RUSTE lN VREDE. 

J. Th Sluuer, Boekhandel Etten (b.) 


