
.. Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS VISSCHEDIJK 

echtgenoot van 
Maria Johanna Hendrika Grondman 

Hij werd 16 mei 1906 te Beuningen (Ov.) 
geboren. Hij ontving de ziekenzalving en 
is op 23 juni 1989 te Beuningen gestorven. 
Na de Uitvaartmis op 27 juni 1989 te 
Beuningen (Ov.) is zijn lichaam begraven 
op het kerkhof aldaar. 

Goede Vader, met grote dankbaarheid 
zie Ik terug op mijn leven van 83 jaar. 
Uw Hand heeft mij geleid en beschermd. 
U hebt mijn dierbare vrouw, Marie, als 
een kostbare gave in mijn latere leven op 
mijn levensweg geplaatst. Op 19 september 
1946 hebben we aan elkaar liefde en trouw 
beloofd. Op 19 september 1986 moc(:lten 
wij ons 40-jarig huwelijksfeest vieren. 
We hebben samen hard gewerkt, we heb
ben samen ook veel gebeden. Zij was In 
al ons doen en laten mijn rechter- en 
linkerhand. Op zondag stond de kerk op 
de eerste plaats; maar daarna één of twee 
keer een bezoek aan het vee in het veld. 
Toen mijn krachten gingen afnemen, heb
ben Henk en Marjan hun intrek bij ons 

genomen" Ik vond mijn vreugde niet alleen 
bij hen, maar ook bij hun kinderen. 
Toen de laatste jaren mijn gaan en staan 
verzwakte, hebben z·ij mij begeleid naar 
de kerk en in huis mijn hele doen en 
laten ondersteund. 
Goede vader, wil hen belonen voor hun 
zorg, zegen hun °kinderen en vooral , be
scherm mijn dierbare vrouw Marle, die 
altijd een onmisbare steun voor mij was. 

Maria van Altijddurende Bijstand, patrones 
van onze parochie, wees onze voorspraak. 

Voor uw bl ijken van deelneming, onder
vonden na het overlijden van mijn onver
getelijke man, broer, zwager en oom, 
danken wij u van harte. 

M. Visschedijk - Grondman 

Fam. Koop en kinderen • / 

Beuningen, juni 1989 


