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î Ter dankbare 
herinnering aan 

Antonius Hendrikus Johannes 
Lesscher 

echtgenoot van 

Johanna Josephina Oude Wesselink 

Hij werd geboren te Mariaparochie op 16 juni 
1940 en overleed, gesterkt door het H. Sacra
ment van de zieken te Almelo op 1 augustus 
2002. Na de afscheidsviering in de St Christof
felkerk op 5 augustus d.o.v. hebben wij hem te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar 

Menselijkerwijs gesproken moeten wij nu erg vroeg 
afscheid nemen van vader, na een slopende en 
ongeneeslijke ziekte. Hij werd geboren - 62 jaar 
geleden - aan de Mooie Vrouwenweg. Daar groeide 
hij op samen met zijn drie broers en vier zussen. 
Bijna 39 jaar geleden trouwde hij met zijn Annie. Zij 
gingen wonen in het Nijerees. Zij kregen twee 
zoons: Bennie en Jan. Na een aantal jaren 
verhuisden zij naar de Deldensestraat. Antoon was 
heel zorgzaam voor zijn gezin. Hij was een lieve, 
bescheiden en hartelijke man, die niet graag op de 
voorgrond trad. Hij had voor zichzelf weinig nodig. 

l Hij was gauw tevreden, als zijn vrouw en kinderen het 
maar goed hadden. Vroeger dan gepland moest hij 
vanwege zijn ziekte stoppen met zijn werk. Maar hij 
genoot van zijn gezin en beleefde veel plezier aan zijn 

'hobby 's, hij werkte graag in zijn tuin, zorgde goed 

1 voor zijn schapen en was een trouw en toegewijd lid 
van de muziekvereniging. Dolgelukkig was hij met zijn 
vijf kleinkinderen. Zij waren hem alles. De laatste jaren 
zijn soms heel zwaar geweest. Dapper en met veel 
doorzettingsvermogen heeft hij gevochten tegen zijn 
slopende ziekte. Maar uiteindel ijk viel de ongelijke 
strijd niet te winnen. Ondanks het grote verdriet zijn 

lwij blij dat aan zijn lijden van de laatste tijd nu een 
einde is gekomen. De pijn, het verdriet en het gemis 

1 zullen heel groot zijn, vooral voor moeder, met wie hij 
zoveel jaren lief en leed gedeeld heeft. Maar wij blijven 
dankbaar voor alles wat vader voor ons gedaan en 
betekend heeft. Wij mogen er vast op vertrouwen dat 

'J hij nu voor altijd gelukkig is bij God. 
Moge hij daar rusten in vrede. 

1 Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en 
medeleven ondervonden na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa danken wij u oprecht. 

J.J. Lesscher-Oude Wesselink 
) Kinderen en kleinkinderen 
1 Almelo, 5 augustus 2002 
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