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In dankbare herinnering aan 

Albert Teunissen 
echtgenoot van Annie Diepenmaat 

eerder gehuwd met Gerda Nijhuis t febr. 1973 

Pa is geboren op 15 oktober 1937 in Losser en 
1s na .:en korMondigc /Îekte, thuis m het bij/ijn 
van ons allen, overleden op 28 september 2008. 
Tijdens zijn /Îekte kreeg hij alle aandacht en 
venorging thuis, die pa maar kon ,erlangen. 
Heel bewust ontving pa het ll. Sacrament der 
Zieken omringd door ma en kinderen. Na de 
uitvaartdienst m de Mariakerk hebben wij ZIJn 
lichaam aan de aarde toevertrouwd op de 
Begraafplaats te Oldcnz.aal, op 3 oktober 2008. 

Op 15 oktober 1965 is hij getrouwd met Gerda 
Nijhuis. samen kregen /C Ans en René. Gerda is 
overleden op I februari 1973. Op 15 mei 1975 
is hij getrouwd met Annie Diepenmaat en 
kregen ze Caroline. 
Na de ULO is hiJ gaan werken bij een 
groothandel in levensmiddelen als kassier. 
Daarna is hij gaan werken als mentor bij het 
Gak op de afdeling L1ektcwet. 

Daar heeft hij met veel plezier b1Jna 25 jaar 
gewerkt en is op 57 jarige leeftijd met de vut 
gegaan. Voor pa was tuinieren /ijn lust en zijn 
leven. Op 't land achter /1jn huis verbouwde hij 
aardappels en bonen. Altijd was hij daar mee 
bezig en kon hiJ daar met volle teugen ,an 
genieten. Pa was ook een echte sportliethebber, 
volleyballen bij V S.B. en voetbal kijken bij Lijn 
club fC Berghuizen Schaatsen, wielrennen en 
Studio Sport op zondagavond kiJken vanaf zijn 
eigen stoel 

Pa was een liefhebbende en hardwerkende man. 
Een man ,an weinig woorden en een groot be<-ef 
van plicht. Pa stond voor iedereen klaar, voor 
alle klussen in huis en tuin . En samen mt:t ma 
genoot hij van zijn kmderen en natuurlijk van 
zijn kleinkinderen. Leer dankbaar ZIJn WIJ voor 
alles wat hij voor ma en ons gedaan en betekend 
heeft . Wij die achtcrblij,cn bewaren vele mooie 
herinneringen aan hem. 

Lie, e Albert. papa en opa bedankt rnor alles. 
We /Uilen je missen. 

Wij danken u hartelijk voor de door U get(\Onde 
belangstelling en medeleven. 

Annie Tcunissen - Diepenmaat 
Kinderen en kleinkinderen 




