
Ter gedachtenis aan 

Hubertus Bernardus Visschedijk 
echtgenoot van 

Engelina Euphemia Beernink. 
Hij is op 12 februari 1922 te Losser 
geboren. Daar overleed hij, gesterkt 
door de zalving der zieken, 27 juni 1985 
in het verpleeghuis "Oldenhove". 
Wij legden hem 1 juli 1985 te ruste 
op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

leder kent Bartje Visschedijk als een 
man, vader, opa en medemens die in 
zijn goede dagen actief was in vakbe
kwame arbeid voor zijn vrouw en kin
deren. Daarnaast vond hij nog gelegen
heid bezig te zijn in de dorpsgemeen
schap waarbij de muziek en "Concor
dia" de voornaamste plaats innam. 
Bovenal echter was hij het gelukkigst 
thuis bij zijn vrouw en kinderen. 
Helaas werd zijn bedrijvigheid en de 
huiselijke vreugde afgeremd door een 
vroegtijdige ziekte die grote gevolgen 
zou hebben voor hem zelf en voor zijn 
gezin. Eerst ging hij nog met groot in · 
zettingsvermogen verder, maar stapje 
voor stapje werd zijn kwaal zo erg dat 
hij zijn werk, zijn hobby en later zelfs 
zijn vertrouwde thuis moest opgeven. 

Zonder morren, ja zelfs met opgeruim
de geest droeg hij zijn lot vooral ook 
gesteund door de niet aflatende zorg 
en aandacht voor hem van zijn vrouw 
en kinderen. Tot het laatste toe mocht 
hij hun liefde ervaren en toegewijde 
zorg van het verplegend personeel. 
Moe geleden is hij van ons heengegaan 
als een lieve man, vader en opa. Wij 
zullen hem in onze dankbare herinne
ring bewaren . Hij zal allen dankbaar 
zijn voor hun liefde en toewijding. 
Wij bidden dat hij die met Christus 
heeft geleden en is gestorven ook met 
Hem mag leven in heerlijkheid. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn innig geliefde man, onze lieve 
en zorgzame vader en opa, betuigen 
wij u onze oprechte dank. 
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