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In dankbare herinnering aan 

AD MANGELSDORF 
echtgenoot van Gerda van den Heuvel 

vader van Emll, Yvonne en Loes 
en ook van Angélique en Elwin. 

Johan friedricn Wi lhelm Mangelsdorf 
werd geboren te Aalst (N Br.) op 28 mei 1930. 

H1J Is overleden te Hengelo Ov 
op donderdag 3 november 1963. 

Wij hebben hem ter ruste gelegd op de 
r k begraaip laats aan de Deurn1ngerstraat 

op dinsdag 8 november 1583 

Het valt niet gemakkel~k om 1n een enkel woord 
samen te vatten , wat onze Ad voor een mens is 
geweest. 
Hij was zoveel! hij had zoveel. aan boeiende 
kwalite i ten en 1nteressen HIJ leefde zeer 1ntens
bewust, met overgave: h1J hield van alle leven, 
was een levenskunstenaar. Vol was hij over het 
nabije, het kleine, net zoals over het onzicht
bare, grootse, onbekende: hij kwam niet uitge
praat over de invloeden van hemelllchamen op 
ons menselijke bestaan. 
HIJ kon zo genieten van zijn tuin, van plant en 
dier en steen. 
't Meest genoot hij van zijn thuis, met zijn 
Gerda, Angéllque en Elwin, maar ook van z'n 
kinderen (en kleinkinderen) - al-uit-huis 
Deze veelzijdige, tegelijk uiterst-Ingetogen rus
tige mens 1s overleden. Wat werd hij jarenlang 
geteisterd door de slopende kracht ven een 
onvolmaakte z1ektel hij, dlazelf allee zo perfekt 
opbouwde, samenstelde en opknapte tot haast 
volmaakte scheppingen, hlJ word zelf totaal af
gebroken en herinnerd een de vergankeliJkheid 
van een mens 

Wij willen ons hem herinneren als een zelfbe
wuste, Ijverige man: niet z6 toegankelijk, mis
schien niet zo levend volgens de snit en de 
verwachting van sommigen, maar voor vele an
deren uiterst zorgzaam, vooruitziend en attent 
Wij wensen Gerda en alle kinderen en kleinkin
deren bli1vend het goede toe, wat hij zo nadruk
kelijk voor jullie heeft willen zijn. 

Moge hij nu rusten in de opperste Vrede van 
zijn Schepper! 

Voor Uw mede1even tucens de ziekte van Ad 
en ook na zijn overlijden, zeggen wij U onze 
hartelijke dank. 

Gerda Mangelsdorf-van den Heuvel 
Emil - José 
Yvonne - Jan 
Loes - Egbert 
Angéllque 
Elwin 

Marleen 
Thijs 
Peter 
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