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Dankbare herinnering aan 

ADOLF WESSEL 
Geboren op 1 8 februari 1 920 te Erica; na het ont

vangen van het Sacrament der Zieken overleden te 

Emmen op 1 7 dec. 1968. Zijn lichaam hebben wij 

te ruste gelegd op het katholieke kerkhof te Erica op 

21 dec . d.o.v. 

Vroeg of laat zullen we allen een keer komen te staan 
voor het moment van sterven. We zullen afscheid moe
ten nemen van alles wat ons dierbaar was. Als we 
nog gezond zijn lijkt dit een moeilijke opgave en dat 
Is het ook. Toch maken we telkens mee, dat mensen 
wier leven een einde neemt, toch heel rustig en vo 1 
overgave sterven. Misschien ervaart de mens dan heel 
sterk de betrekkelijkheid van dit aardse bestaan. Van
uit ons geloof in de verrijzenis kunnen we misschien 
ervaren dat ons leven ergens naar toegroeit; dat het 
op een gegeven ogenblik "af", ,.vol" Is. Misschien 
dat het dan ook gemakkelijker wordt om alles achter 
te laten en ons te richten naar God, die onze toe
komst Is. We zien dit alles ook bij Dolf die nu Is 
heengegaan. Hij heeh geprobeerd om een goed mens 
te zijn. Hij was altijd bereid om te helpen, diep ge
lovig en uit het goede hout gesneden. Ook was hij 
een goed vakman en veel plezier beleefde hij aan 
zijn hobby's, zijn pelsdieren, zijn fiimcamera , zijn auto 
Helaas was zijn hart zwak. We l had hij nog hoop dat 
de dokteren hem zouden kunnen helpen, maar he)aas 
mocht dit niet zo zijn, langzaam ging hij achteruit en 
Is hij tenslotte rustig heengegaan, naar het hemels 
Vaderhuis 

Beste familie, vooral Jullie Lambert en Lenie, bij wie 
ik vele Jaren mocht wonen, hartelijk dank voor Jullie 
zorg en genegenheid 

Tot weerzlens bij ons aller Vader In de hemel 


