
Ter dankbare herinnering aan 

Theodorus Johannes Bessembinder 
wedn. van Bertha Josephina Besten, 

eerder wedn. van 
Lammerdina Antonia Graveman 

Hij werd geboren 11 juli 1902 te Heeten. Hij 
overleed - na een moedig gedragen lijden 
en een langdurig ziekbed, meerdere malen 
gesterkt door de H. H. Sacramenten - 17 
september 1990 te Nieuw Heeten. Zijn 
lichaam werd aan de schoot der aarde toe
vertrouwd op het R.K. Kerkhof te Nieuw 
Heeten, waar het wacht de Dag van de Op
standing. Zijn zielleve met Gods uitverkore-

nen. 

Op het bidprentje van zijn tweede vrouw 
staat o.a. dit: .,Beste man, Gods wil ge
schiede, betekent voor je, dat je mijn heen
gaan aanvaardt en op God blijft vertrou
wen". En nu terugkijkend op dit zo lange 
aardse leven mogen wij ten volle toegeven 
dat vader en opa ook zo geleefd heeft ten 
e1nde toe. Hij was een sterke man. die heel 
veel kon verdragen en het ook moed1g heeft 
doorstaan. Dit getuigt ook zijn laatste le
vensjaren, toen hij zo gekluisterd was aan 

huis, stoel en bed. Gelukkig is zijn grootste 
wens in vervulling gegaan: thuis te mogen 
sterven. En dit nog wel terwijl al ZiJn kinderen 
er bij aanwezig waren. Wat een groot voor
recht zo je leven als een zorgzaam huisva
der, die van zijn 7 kinderen dit als afscheid 
mocht meenemen naar de beide moeders. 
Dank vader voor uw geweldige inzet voor 
onze moeders, uw kinderen en uw bedrijf en 
dit ondanks oorlog en brand. 
Ga nu heen in vrede, want uw geloof heeft u 
gered en dit leven mogelijk gemaakt; ja zo 
oud te mogen worden en al de zorg terug te 
krijgen van uw zo dierbare kinderen. 
.,Heer geef hem nu de eeuwige rust en het 
eeuwige licht verlichte hem, dat hij ruste in 
vrede". 

DANKBETUIGING 

Wij danken u hartelijk voor de belangstelling 
tijdens de langdurige ziekte en de deelne
ming ondervonden na het overlijden van on
ze zorgzame papa en lieve opa. 

FAMILIE BESSEMBINOER 

Nieuw Heeten, september 1990 
Koldeweesweg 12 


