
Heer, blijf bij ons, 
want het wordt nacht. 



Met dankbaarheid denken we terug aan 

JOHANNES HENDRIKUS TEUNISSEN 
weduwnaar van 

WILLEMINA CHRISTINA BLEIJENBERG. 

Hij werd 27 november 1889 in Oldenzaal 
geboren. Hij is op I juni 1978 gestorven in 
het Verpleeghuis "Oldenhove" te Losser. 
Zijn lichaam hebben we na de uitvaartmis 
gecremeerd in het crematorium te Usselo. 

Hij was een man, die zijn hele leven hard 
en veel gewerkt heeft. Toen hij op 68 ja
rige leeftijd met pensioen moest, was hij 
nog graag langer gebleven. Hij had nog 
niet geleden onder de 56 jaren arbeid bij 
Gelderman . Er kwam bij dat hij nog de 
laatste jaren dat hij werkte zijn vrouw 
moest verzorgen; dat heeft hij altijd met 
liefde gedaan. Als jongen was hij gek op 
voetballen en tot het einde van zijn leven 
heeft hij daarvoor belangstelling gehad. 
Maar zijn grote liefde ging toch naar de 
muziek. In "Semper" heeft hij als pauke
nist gespeeld en vol trots kon hij daarover 
vertellen. Hij was er 61 jaar werkend-lid 
en nadien ere-lid. De laatste 20 jaren van 
zijn leven, na de dood van zijn vrouw, was 
hij thuis bij zijn zoon en schoondochter. 
Daar is hij altijd liefderijk verzorgd, ook al 
was het wel eens moeilijk. Hij voelde er 
zich ook thuis; hij kon er in de tuin wer-

ken en hij hield veel van de kleinkinderen. 
Hij vond het jammer dat hij op het eind 
naar het verpleegtehuis moest, maar hij 
vroeg te veel verzorging . Ook al had deze 
man een eigen uitgesproken mening, toch 
heeft hij geleefd vanuit een diep geloof, 
Moge hij voor zijn liefde op deze aarde de 
bekroning vinden bij de Vader, die "de 
Liefde" is. Hij ruste in vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden bij het 
· overlijden van onze beminde vader en opa 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

De Familie 

Losser, juni 1978 


