
Dankbaar gedenken we 

FRITS DEUZEMAN 
weduwnaar van 

TINY GEERDINK 

Hij werd geboren te Enschede op 
23 juni 1913. Hij overleed. na het ont
vangen van de Sacramenten der zie
ken. in 't ziekenhuis Do Stadsmaten te 
Enschede op 30 mei 1984. De uitvaart-
dienst was m de St.Jocobuskerk op 

4 juni en. daaropvolgend de crematie
plechtigheid te Usselo. 

Hij was goedig. ook voor de klanten 
en het personeel in de schoenenzaak 
waarin hij 48 jaar werkzaam was. 
En hij wilde met iedereen vrede hou
den, hetgeen wel eens veel schipperen 
van hem vroeg. 
Voor zijn gezin heeft hij hard gewerkt. 
Voor z'n kleinkinderen was hij 'n échte 
opa, maar óók als een vader .... Geen 
wonder. dat ze graag kwamen logeren. 

Toen zijn vrouw hem, vanwege haar 
ziekte, meer dan ooit nodig had. 
mocht ze ook helemaal op hem reke· 
nen, 5 jaar lang. 

... Kaarten en kegelen waren zijn lief· 
hebberijen, waarbij voor hem de club, 
als sociaal trefpunt erg belangrijk was. 
Vaak heeft hij daar laler over verteld. 
Toch was .. De Vluchte'' voor hem geen 
vlucht uit zijn familiekring: want vaak 
bracht hij wat mee voor thuis en zijn 
kleinkinderen. 

Hij heeft in zijn leven zelf niet erg 
veel met ziekte te kampen gehad. 
De laatste tien weken is hij er echter 
volop mee geconfronteerd. De Sacra
menten der zieken heeft hij heel be
wust ontvangen. Want hij leefde vanuit 
het sterke geloof. dat elke mens uit 
God voortkomt, maar ook weer, via 
Christus en Zijn Kerk, naar God terug
keert . . . Met dit geloof willen we ons 
verenigen en zeggen: .. Vader. in Uw 
Handen bevelen we zijn geest." 

ONZE VADER WEESGEGROET 

Voor uw belangstelling tijdens zijn 
ziekte en Uw vele blijken van meeleven 
en deelneming na zijn overlijden en 
uitvaart. danken we U hartelijk. 

Kinderen, behuwd- m kleinkindum 


