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Wil in uw gebed blijven gedenken 

Hermanus Fredricus Visschedijk 
weduwnaar van 
G esina Bulter 

die op 16 sept . 1886 te Lonneker geboren is en na voor
zien te zijn van de laatste sacramenten in het r.k. zie
kenhuis te Oldenzaal op 19 april 1964 gestorven is . Hij 
is op 23 april d.o.v . op het r.k. kerkhof te Denekamp 

begraven. 

Wij danken U, Heer, dat Gij ons deze vader 
hebt geschonken en ons de vreugde gegund hebt 
van zijn lang en sterk leven. Al ·was zijn dood 
een harde en on verwachte slag, toch zegenen wij er 
uw milde voorzienigheid in, die hem de smarten 
van lange ziekte heeft willen besparen. Voor ons 
blijft vader voortleven als een man, d ie met' zijn 
eigen rechtlijnigheid het goede onwrikbaar en 
trouw bleef nastreven en doen. Zijn dagelijkse 
gang naar de kerk was die van een trouwe dienst
knecht. En al werd hem het lopen moeilijk, hij 
wilde zich voor u niet sparen. Hij wilde goed zijn 
voor u, en tevens ook voor zijn evenmens. 

Met echte bewondering denken wij aan die 
prachtige hulpvaardigheid, die hij zijn goede vrouw, 
onze lieve moeder, in haar laatste ziekte heeft be
wezen. Niets was hem te veel, om haar, met wie 
hij in de goede jaren zo gelukkig geleefd had, nu 
ook bij te staan in die droeve dagen van zwaar lijden. 

Wij durven denken, lieve Heer, dat Gij hem 
daarom bij zijn dood lijden bespaard hebt, omdat 
de loutering door lijden reeds verkregen was in 
de ziekte van zijn vrouw. 

Geef hem nu, Heer, de vreugde om met moe
der onverbreekbaar verenigd te zijn bij u en laat_ i 
de zegen van zijn voorbeeld voor ons allen be.- · 
houden blijven. 
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