
kruis van 

overwonnen 



Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES ALBERTUS TEN HOESELER 
echtgenoot van 

ALBERTA H. M . DAMINK 
Vader werd gebown te Rijssen I sept. 1898 
en overleed te Oldenzaal 15 dec. 197 3. ge 
sterkt door het Sacrament der zieken. Na de 
Requiemmis in de St Plechelmusbasiliek op 
19 december werd zijn lichaam gecremeerd 

te Usselo. 

In grote liefde en dankbaarheid zullen we 
terugdenken aan onze man, vader en opa, 
want in grote offervaardigheid en vol toe
wijding voor zijn gezin is hij door het leven 
gegaan. hij was vriendelirk en stond voor 
iedereen klaar. De tegenslag in h~t leven 
wist hij moedig te dragen, ook zijn ziekte 
wist h!i re aanvaarden en in alle eerlijkheid 
kon hij zeggen : " Heer, uw wil geschiedde, 
want heel zijn leven werd getekend door 
een diep· Godsbesef. Daarom mag vader in 
alle bescheidenheid nu met Sr . PJulus zeg 
gen : Ik heb de goede strijd gestreden. miJn 
loopbaan volbracht. her geloot bew.iarrt . nu 
ligt voor mij gereed de kroon der gerechrig 
heid die de Heer voor mij bereid heeft. 

Lieve vrouw. 48 jaar lang mochten wij lief 
en leed delen in een gelukk!g huwelijk we 
beleefden vreugde aan onze 5 kinderen en 
10 kleinkinderen. We hadden het samen zo 
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mooi op Walgaarden, ik weet door mijn 
heengaan wordt het nu stil om je heen. 
maar door on~ geloof blijven we verbonden 
en ik weet ook dat we samen durven te 
zeggen : De Heer heeft gegeven, de Heer 
heeft genomen. de naam des Heren zij 
gezegend. 

Lieve kinderen en kleinkinderen . bewaart 
de onderlinge liefde, bli)ft trouw aan het 
geloof, waarin ik met moeder altijd zo een 
kracht en vreugd heb gevonden. Weest voor 
elkaar en vooral nu voor moeder en oma 
een sreun. (jod zegene jullie allen . 

Voor uw blijken van medeleven bij de 
ziekte en her overlijden van onze dierbare 
man, vader en opa . betuigen wij U onze 

hartelijke d,mk 

Uit aller naam: 
A. 1en Hoeseler -lJamink 

Oldenzaal, december 1973. 
Walgaarden 250 


