
t Ter dankbare herinnering aan 

MARINUS TEUSINK 
weduwnaar van GUUSTA LAMM 

vader van 

Hans en van Marijke en Hans 

opa van Niels en Bjorn. 

Hij werd geboren op 9 maart 1924 In Oldenzaal. 
Na een zeer moedig gedragen ziekte is hij op 
24 maart 1991 in al Ie rust overleden. 
Op 28 maart werd hij na de uitvaart in de Onze 
Lieve Vrouwekerk te rusten gelegd op de 
r . k. begraafplaats te Hengelo (0). 

Als we over Pa nadenken; over wat hij voor 
ons heeft betekend schieten een paar gedach
ten onmiddellijk door ons heen. Een vader. 
een opa, die een werkzaam leven achter zich 
heeft. Werken voor z'n vrouw Guusta en 
kinderen waar hij erg veel van hield. Van zijn 
vrouw Guusta moest hij na 36 gelukkige 
huwelijksJaren te vroeg afscheid nemen. Hij 
heeft haar de laatste 6 jaar dan ook erg gemist. 
Voor zich zelf had hij nooit zoveel nodig. 
Alleen op zaterdag een doosje sigaren wat hij 
voor zichzelf haalde. Een man met erg veel 
liefde voor de natuur. Hij kon b.v. de vogels 
aan hun zang herkennen. Het kwam voor dat 
hij van z'n flets stapte om naar de vogels te 
luisteren. 

We herinneren hem ook als een man met veel 
vechtlust en doorzettingsvermogen. Eigen
schappen die hem later nog erg van pas zijn 
gekomen. Want de laatste 18 jaar van z'n 
leven waren verre van gemakkelijk. Toen open
baarde zich, nadat hij z'n heup had gebroken 
de reumaziekte. Een ziekte die hem na verloop 
van enkele jaren aan de rolstoel zou kluiste
ren. Het accepteren van deze met veel pijn 
gepaarde ziekte was niet gemakkelijk voor 
hem en eigenlijk heelt hij het nooit helemaal 
geaccepteerd. Maar klagen deed hij nooit. De 
laatste Jaren werd zijn wereldje steeds kleiner 
en trok hij zich steeds meer op aan z'n kinde
ren en kleinkinderen. Die waren erg belangrijk 
voor hem en vooral van zijn kleinkinderen 
hield hij erg veel. De laatste paar maanden 
van zijn leven toen de andere ziekten zich 
openbaarden werd het nog moeilijker voor hem. 
Maar weer was er de vechtlust en het door
zettingsvermogen dia het hem mogelijk maak
ten nog enigszins te herstellen. Hij had de 
hoop nog naar huis te kunnen gaan want een 
ander adres als z'n eigen huis dat was onmo
gelijk voor hem. Dit keer echter moest hij de 
ongelijke strijd staken. 

Lieve Pa, lief en leed hebben we met elkaar 
gedeeld. Ma konden wij niet vervangen. Nu 
krijg Je de rust die je zo is gegund. 

Bedankt Pa. 




