
In de vrede van Christus rust 

Hendrikus Franciscus van Kessel 
echtgenoot van Louise Anna Maria Kerstens 
Geboren te Wamel op 14 augustus 1912 en 
overleden in het ziekenhuis "Rivierenland" 

te Tiel op 23 mei 1986. 
Hij werd begraven 

op de Algemene Begraafplaats te Wamel 
op 27 mei d.o.v. 

t 
Het heeft ons allemaal overvallen, dat Vader zo 
plotseling van ons is heengegaan. 
Maar misschien mogen we God ook dankbaar 
zijn, dat Vader een lichamelijke aftakeling be· 
spaard is gebleven. Zo kunnen we een mooie 
herinnering aan hem bewaren. 

Vader heeft heel zijn leven hard gewerkt om 
voor zijn groot gezin de kost te kunnen ver· 
dienen. 

Als taxichauffeur kwam hij met heel veel men· 
sen in aanraking, maar meestal met zieken. 
Geduldig wist hij te luisteren naar hun vreugde 
en verdriet en behoedzaam hielp hij hun de 
auto in. 

Samen met moeder heeft hij meer dan 45 jaar 
lief en leed gedeeld. Zijn grote handen konden 
beschermen en strelen. Hij was de sterke 
kracht en moeder was de spil van het gezin. En 
beiden hebben ons een fijne jeugd gegeven, 
waaraan wij met veel respect en vreugde 
kunnen terugdenken. 

Vader was een eenvoudig mens, zonder franje, 
altijd recht door zee. Hij was een man van 
weinig woorden en hield zich het liefst op de 
achtergrond. De harmonie, het koor en de 
duiven waren zijn hobby's. En daar was hij 
tevreden mee. 

De laatste tijd was hij meeraan huis gebonden. 
Maar dat deerde hem niet, hij was graag thuis 
en hij was altijd dolgelukkig als hij bezoek 
kreeg, vooral van zijn kleinkinderen. Zijn grote 
vreugde was uiteindehJk de geboorte van een 
stamhouder. 

Nu is Vader voorgoed van ons heengegaan, 
maar wij geloven dat Vader vanuit de Hemel 
met ons zal blijven meeleven. 
En wij dragen altijd in ons mee de onuitwisbare 
herinnering aan een liefdevolle man, een 
goede en zorgzame vader en een fijne opa. 
En wij zullen met hem verbonden blijven in ons 
gebed en in onze gedachten. 

Voor Uw warme en hartelijke blijken 
van medeleven, 
begeleidend naar zijn laatste rustplaats. 
onze oprechte dank, namens Moeder, 

Kinderen van Kessel 


