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In dankbare herinnering aan 

Bets Fischer 
echtgenoot van 

Suze van Alstede. 

Hij werd geboren op 22-8-1 922 te 
Denekamp. Na een kort ziekbed van vijf 
weken overleed hij in Z iekenzorg te 
Enschede op 19-3-1986. 

In een liefdevol huwelijk van 33 jaa r 
we rd hun dochter W ilhe lmien geboren. 
Heel zijn leven is getekend geweest 
door harde arbeid. Ruim 30 jaar heeft 
vader gewerkt als chauffeur, aanvan
kel ijk in het fami liebedrijf en later bij 
een reis- en tou ringcar-onde rneming. 
Toen hij acht jaar geleden gepensio
neerd werd vanwege zijn ziekte, heeft 
vade r een moeilijke tijd doorgemaakt. 
Hij miste zijn werk en de menselijke 
contacten. 
Toch kon hij vri j gauw zijn vrije t ijd 
vu llen : was graag bezig met de tuin en 
knutselde met liefde voor iedereen die 
hem dat vroeg. Zijn grootste liefde 
g ing echter uit naar zijn 2 kleinkinde 
ren. Hij was een echte kindervriend. 
Bels Fischer was ook een gezelschaps
mens. Hij was een geze llige prater en 
had belangstel l ing voor de naaste. 

Toch is er nog te vroeg een einde ge
komen aan dit leven, Maar wij wi llen 
verder gaan op zijn weg. En daarmee 
blijft zijn gedachtenis bij ons levend. 

Maandag 24 maart 1986 hebben wij 
hem na de gezongen uitvaartmis in de 
S t. Nicolaaskerk te Denekamp begeleid 
naar het c rematorium te Usselo. 

Ook al is' hij gestorven zijn naam blijft 
geschreven in de palm van Gods hand. 

Naar mensel ijke maat te kort, 
de jaren van zijn leven, 
maar wat heeft hij in die tijd 
ons mateloos veel gegeven. 

Voor uw deelneming ondervonden bij 
zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn beminde echtgenoot, onze lieve 
vader, schoonvader en opa, betuigen 
wi j u onze oprechte dank. 

Suze Fischer-van Alstede 
Wi lhelmien Lesscher-Fischer 
Anton Lesscher 
Ton 
Marleen 
en Fam. Fischer 


