
Gelukkig is de mens 
die niet achter het geluk aanzit 

maar dankbaar is voor alles 
wat hem gegeven werd. 



î 
Ter herinnering aan mijn onvergetelijke man, 

onze lieve vader, schoonvader en opa 

Johannes Martinus Tenniglo 

echtgenoot van 

JOHANNA THERESIA RUËL 

Geboren 8 juli 1923. Overleden 3 december 1993. 
Hij is op 8 december 1993 begraven op het r.k. 
kerkhof te Ootmarsum. 

Jan. 
Na een leven van hard werken en veel zorgen, 
hebben we heel onverwacht afscheid moeten 
nemen. En ook voor onze kinderen is het een 
diepe teleurstelling. Samen hebben we 1 decem
ber nog de verjaardag van onze dochter mogen 
vieren en ontving je nog een Sinterklaassurprise. 
Ook hebben we samen vele kilometers gefietst. 
Samen zijn we vorig jaar naar Lourdes geweest 
en je vond dat onvergetelijk. 

Gaarne waren we samen nog eens gegaan . 
Je was blij met de verplaatsing van de boerderij 
in 1981, waar je je ontzettend voor hebt ingezet, 
waar we samen veel over hebben gesproken. 
Heel gelukkig waren we met de geboorte van 
ons kleinkind en we waren steeds bezig met de 
tweede die in maart wordt verwacht. 

Lieve Pa. 
Wat voelen we ons overvallen door je onver
wachte heengaan, geen tijd om afscheid te ne
men van allen die je zo goed kenden. 
Je hele leven stond jouw doen en Ja.ten in het te
ken van jouw grote liefde voor ma, het gezin en 
het bedrijf. 
Nooit was iets te veel voor jou, hierbij vergat je 
vaak jezelf. 
Pa, we zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons 
hebt gedaan en betekend. We zullen je missen, 
maar we zullen je blijven herinneren als een lieve 
echtgenoot, een heel fijne en zorgzame vader en 
een blije en trotse opa. 

Wij danken U allen voor de blijk van medeleven 
na het overl ijden van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa. 

J. TH. TENNIGLO-RUËL 
Kinderen en kleinkind . 

Agelo, 8 december 1993. 




