
Gedenk in uw gebeden 

HENDRIKUS TEESINK 
echtgenoot van 

Alida Catharina Elisabeth ten Voorde 

geboren te Enschede 1 Januari 1888, voorzien van 
de genademiddelen der H. Kerk overleden te 
Eindhoven 12 september 1965. Begraven op het 
parochiekerkhof St. Antonius Fellenoord aldaar. 

Hoe onverwacht kan de dood de mens overval
len! Deze bejaarde veder was welgemoed ven 
huis gegaan, gevoelde zich nog jong en wilde 
nog eens genieten van spel en sport. En midden 
in 'n bewogen menigte, in 't lawaai van 't sport
terrein, overviel hem de dood. 'n Enkele zucht... 
geen woord kwam meer over zijn lippen. Al 
kwam de dood onverwacht, de Heer vond zijn 
dienaar wakend. HIJ was de trouwe dienaar, die 
de Heer in zijn leven in eenvoud des harten 
gevolgd was. Voor zijn gezin en zijn kinderen 
was hij 'n voorbeeld geweest. Diep godsdienstig 
els hij was, ging hij zijn kinderen voor op de weg 
des Heren. En toen de jaren stegen, en de ge
breken van de ouderdom zich begonnen te ver
tonen, leefden zij samen zo gelukkig en waren 
elkander tot troost en steun .. . 
Dierbare vrouw en kinderen, ik weet, hoe groot 
uw droefheid Is, nu God mij zo onverwacht van 
U heeft weggenomen. Maar moeten we Hem niet 
dankbaar zijn, dat we zoveel jaren samen zo ge
lukkig zijn geweest en zoveel goeds van Hem 
mochten ontvangen. Nu heeft God mij tot zich 
geroepen. Eenmaal zien we elkaar weer. 
Kinderen, weest de steun en troost van moeder 
in haar ouderdom. Volgt 't voorbeeld na, dat we 
U gegeven hebben en Gods zegen zal uw deel 
zijn in uw gezinnen. Vergeet vader niet In uw 
gebed, en ook ik blijf voor U bidden In de hemel. 
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 
0. L. Vrouw van Fellenoord, sta uw kinderen bij. 




