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Dankbaar blijven w11 gedenken 

Jan Fischer 
echtgenoot van 

Tl'\JI HASSELERHARM 
Geboren te Denekamp 24 mc1arr 19)1 Over. 
leden na een ongeneeslijke tiekte en voor
zien van het Sacrament van de Ziekenzal
ving op 16 1anuari 1987 in hee 111:kenhuis 
.De Sradsmaeen· ee Enschede. "Ja de qezon· 
gen uitvaartmis op 21 januari 1987 hebben 
wij zijn lichaam te rusren gelegd op hee 
parochiële kerkhot te Denekamp. 

Jan Fischer hebben wij ervaren als een een
voudig en gelovig man. mee een grooe hart 
voor zijn medemens. Hij bleef altijd dienst· 
baar voor anderen. 1ieke zowel als gezon
de mensen. met name voor fdmille. buren 
en vrienden. Als vriendelijk en opgewekt 
mens zal hij in de herinnering van vele 
mensen blijven voortleven. 
Toe aan zijn dood bleef hij een zelfs1andige 
en zorgzame vader, vaak met humor. Wer
ken en zorgen voor het gezin was zijn le
ven. Hierbij werd hij bemind en gesteund 
door zijn vrouw en vier kinderen. Hij zal 
heel erg gemist worden. 
Toch willen wij proberen on~ verdriet in 
Gods hand toe te vertrouwen naar 't voor-

beeld van onze lieve man en vader. want 
hij heeft in zijn ziekte heel veel gebeden. 
Zijn verbondenheid met God en Maria heeft 
hem zeker geholpen in deze bijna onmen
seluke strijd. 
Moge de Heer hem belonen na een leven 
van gebed. arbeid en lijden met de eeu 
wige rust en liefde. 

Nu vader er niet meer is 
resteert alleen de herinnering 
maar die is zo geweldig dat hij dadrin 
voor ons blijft leven. 

Rust in vrede en blijf bij God aan ons 
denken. 

Voor uw deelneming en meeleven onder
vonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van onze lieve man en zorgzame 
vader. betuigen wij u onze oprechte dank. 

Tini 
Karin en Norbert 
Martin 
Petra 
en Jeroen 

J. Benne~er, koster. Denekamp 


