
~fet dankbare gevoelens denken wij 
terug aan 

Bernard Antonius Teunissen 
echtgenoot van 

Gezina Johanna Vclthuis 

Hij werd Il mei 18~8 te Oldenzaal ge
boren, na een geduldig gedragen ziekte 
stierf hij thuis temidden van zijn dierbare 
familie op de Ie Kerstdag l 9ï2. Zijn 
lichaam is 29 december te ruste gelegd 
op het r.k. kerkhof te Oldenzaal. 
Nu is er een einde gekomen aan een 
arbeidzaam leven. Zijn moede hoo d heeft 
hij te ruste gelegd. Stoer en standYastig 
heeft hij 50 jaar lang trouw zijn dienst
betrekking vervuld. Daarnaast heeft hij 
met veel plezier zijn tuin bewerkt. :Maar 
boven alles stond zijn gezin, waarvoor 
hem geen offer te veel was: zijn vrouw, 
met wie hij 42 jaar lang zijn zorgen en 
neugde samen mocht delen, zijn kin
deren, die in zijn idealen opgroeiden en 
die hij alle kansen gaf om iets te bereiken 
in deze maatschappij, zijn kleinkinderen, 
die zijn trots en grote vreugde waren. 
De herinnering aan zijn inzet vervuld ons 
met grote dankbaarheid. Zijn groot en 
sterk geloof was zijn kracht om te leven 

en gaf hem een grote gerustheid, toen de 
Heer zijn leven terugnam. 
Hij gaf zijn vrouw en kinderen een voor
beeld hoe te leven, te lijden en te sterven. 
Ook toen hij volkomen uitgeput was 
kwam er geen klacht over zijn lippen. 
Als je zo'n man en vader hebt gehad, dan 
kun je er met dankbaarl:eid en vol trots 
op terug kijken. Dank God met ons voor 
alles wat wij in vader mochten ontvangen. 
Bidt met ons, dat hij nu mal{ binnengaan 
in de eeuwige vreugde van de Heer. 

Voor Uw deelneming, welke wij hebben 
ondervonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze beminde vader, be
huwdvader en opa betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 
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