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Dankbaar gedenken wij het leven van 

AALBERT RENSEN 

echtgenoot van 

WILHELMINA VAN SOMMEREN 

Geboren te Losser op 24 september 1914 en 
overleden te Druten-Zuid gesterkt door het 
Sacrament der Ziekenzalving op 6 april 1982. 
De plechtige uitvaartdienst vond plaats in 
zijn parochiekerk te Puiflijk op Paaszaterdag 
10 april d.a.v. 

t 
leder mens is een afstraling van God, van 
zijn goedheid en liefde. We kunnen dat zien 
bij kinderen maar ook bij al die mensen die 
door het leven gelouterd en gerijpt zijn tot 
milde, lieve mensen. Mensen die open staan 
voor anderen die begrip en tijd hebben voor 
hun medemensen. Zo'n mens was Aalbert. 
Dankbaar en trots kunnen zijn dierbaren en 
vrienden hiervan getuigen. 
Hij was prettig in de omgang. Hij hield van 
de mensen vooral van zijn lieve vrouw met 
wie hij ruim 40 jaar lief en leed mocht delen, 
van zijn kinderen en kleinkinderen. Hij ge
noot van het leven, van de zon, van sport en 
van zingen . 
Maar door zijn ziekte moest hij zich steeds 
meer beperken. Wat hij nog kon deed hij 
graag . Hij was een trouw lid van het Bejaar
denkoor en hij liet geen kans voorbij om met 
zijn vrienden te biljarten en een praatje te 
maken. 

Zijn laatste wens was over een paar weken 
naar Lourdes te gaan. De datum stond al 
vast maar God beschikte anders. Hij had 
andere plannen en zei: Vriend , als je zo 
graag Maria wilt ontmoeten, Ze is hier bij 
Mij in de hemel. Wij vormen hier samen een 
grote en gelukkige familie, en jij bent welkom 
bij ons. Je levensrol is ten einde. Je hebt 
het goed gedaan . 
En wij die achter blijven met een grote leegte 
zeggen: ,,Lieve man , vader, opa, vriend. Heel 
veel dank voor alles wat je voor ons bete
kend en gedaan hebt. Leef nu gelukkig bij 
God in de hemel. Eens zullen we elkaar 
daar terug zien in een eeuwig geluk" . 

Voor Uw hartelijke blijken van belangstelling, 
betoond na het overlijden en bij de begrafenis 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

W. Rensen - van Sommeren 
Kinderen en kleinkinderen 


