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In vrede 

' .. 

Antonius Hendrikus Visschedijk , 
weduwnaar v.an 

Ger~rda Hendrika Koop 
l • ' 

Hij werd 29 november 1919 te Losser geboren .• 
çiiJ overlE'jed 4 oktober 1997 in het ziekenhuis te; 
Enscheäe. Op 8 oktober d.a.v. werd hij na de 
Uitvaartviering in de Gerardus Majellakerk te. • 
Overdinkel te ruste gelegd op lîet R.K. kerkhof 
aldaar. • " ' 

Toon Visschedljk, s'en"' man gehec~t êian zijn 
dorp Overdinkel, van waaruit hij vele jaren in de 
textiel werkte bij Menko In Enschede en later als 
stratenmakér in'Duitsland. -. .... / 
HIJ hield van zi/'n duiven en hond, van natuur-
films en voetba op de TV. ( . , 
Na het overlijden van zijn vrouw in 1980 nam hij 
• nooit vragend qf kla~end - ~~er snel de draad 
op. Uiterlijk zichtbaar 1n de zorg qat alles in huis 
was aan voedsel voor hemzelf, Albert en 
Gerard en aan lekkernijen voor de kleinkinder"êrl 
en achterkleinkinderen. Iets wat hij nooit vergat. 
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... Hij was een man die hen allemaal van groot tot 
klein met belangstelliAg volgde: hun werk, 
gezondheid, de prestaties en de voorvallen op 
school. v 
Een mao ook die toën zijn leveR vanaf 1970 
~tekend-wetd door ziekte enl<walen - door de 
ffem kenmerl<ende humor ; opgewekt err vrolijk 
bleef. 
Toen zijn lich~am h_emt het laatste jaar steeds 

/
, meer in de steek liet, ervoer hij hèt dankbaar als 

een zegen praktisch - tot het einde thuis te 
mogen zijn in de eigen vertrouwde omgeving. 
Toon Visschedijk, een man die geleidelijk 
steeds meer moest inleveren, stukje bij beetie 

, leerde te sterven, maar desondanks tot het 
• , -einde betrokken op degenen die hem dierb?,ar 
, wa{en. \ , 

Een man, een vader,.groot- en overgrootvader 
om van teil'louden, een naam geschreven in de 
palm vail Góds hand. 

I ' 

Wij betuig~n ,u~ onze har~elijke dank voor uw 
meeleven en oelangstel!ing na het overlijdeJ1 
van onze lieve vader, grootvader en overgroot-
vader. ·~ 

/ 
Kinderen Visschedijk. 




