
Een dankbare hPrinnering aan 

Markus Dekker 

Pchtgenoot van 

Augusta Christina Hendrika Dunselman 

Hij wt>rd op 23 oktober 1917 geboren te Vries, op 27 
juni 1995 is hij toch nog vrij onverwacht vdn ons 
heengegaan. Na een Eucharistieviering op vrijdag 
30 juni in de St. Lambertuskerk te Hengelo Ov., 
hebben we hem te ruste gelegd op het kerkhof aan 
de DPumingerstraat aldc~ar. 

Na een periode, waarin de ouderdom hem steeds 
meer pdrten ging ~pelen, ging vader van ons heen. 
Naar menselijke maatstaven nog te vroeg. 
In ons hart dragen we een dierbare herinnering aan 
hem mee. Het w<>l en wee van zijn gezin stond bij 
hem altijd voorop. Samen m<>t mam waren alle 
inspanningen gericht op ons kinderen. Met raad en 
daad stond hij ons bij en stimuleerde ons om vooruit 
te komen 1n het leven. Wij zijn hem daar dankbaar 
voor 
Zijn zorg voor mam en voor ons straalde ook een 
constante zekerheid uit, waarop wij konden bou
wen. 

Voor zijn kl<>inkinderen was hij altijd e<>n lieve opa. 
In zijn werk was hij plichtsgetrouw en de rechtvaar
digheid van handelen wa' hem aangeboren. Je kon 
je op hem verlaten. 
Het geloof en de Kerk speelden een grote rol in zijn 
leven In 1948 werd hij gedoopt in Cho>ribon en in 
de Katholieke Kerk opgenomen. Zijn geloof was 
hecht en sterk. Maar dat niet alleen Hij liet zijn 
geloof ook groeien vooral door de participatie aan 
de Liturgie van de kerk. Het regelmatig meevieren 
met het H. Misofferverdiepte zijn contact met Onze 
Lieve Heer. 
Moge hij nu in vrede opgaan naar het hemels 
Vaderhuis en opgenomen worden in de eeuwige 
Liefde van God. Vanuit d<> hemel zal hij ongetwij
feld voo~ mam en voor ons en de kleinkinderen een 
goede voorspreker blijven. 

Hij ruste tn vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervon
den na het overlijden van mijn goede man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij u onze harte
lijke dank. 

A.Ch. H. Dekker-Dunselman 
Kinderen en kleinkinderen 


