
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij 

Uw paden kennen. 



Dankbare herinnering aan 

Marinus Willemsen 

echtgenoot van Elisabeth Moser 

Hij werd geboren te Losser, op 5 augustus 
1923. Hij overleed te Almelo op vrijdag 8 
maart 1991 , voorzien van het sacrament van 
de Ziekenzalving. 
Op 12 maart hebben we afscheid genomen 
tijdens de eucharistieviering in de Willibrord
kerk. Hij is te ruste gelegd op de Algemene 
Begraafplaats te Almelo. 

Na een moedig gedragen lijden, is van ons 
heengegaan mijn man, onze vader en opa. 
Het was een ongelijke strijd, maar hij bleef 
vechten tot het einde. 
Vader was een blijde, levenslustige man, die 
zich met hart en ziel inzette voor zijn gezin ; 
hij was een trouwe echtgenoot, een zorg
zame, lieve meelevende vader en opa, een 
fijne collega en buurman. Nooit deed iemand 
vergeefs een beroep op hem. 
Hij heeft volop geleefd, gewerkt en genoten . 
Lieve vader, je hebt ons veel gegeven; 
Toch verdween je nog plotseling uit ons 
leven. 
We danken je voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan. 
Je blijft altijd in onze herinnering bestaan! 

Je kinderen. 

In de moeilijke periode van zijn leven (de oor
logstijd van '43), ontmoette hij zijn vrouw in 
Obernheim, met wie hij ruim 43 jaar gelukkig 
gehuwd is geweest. Bijna 30 jaar stond hij 
klaar voor Texas lnstruments en deze inte
resse voor Texas bleef tot het laatst. 
De laatste tien jaren leidde hij een rustig 
leven, samen met zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. 
De omgeving en de natuur waren zijn hobby. 
Deze hobby leefde hij uit in zijn tuin . Hij vond 
het fijn thuis te zijn. 
Toen hij wist dat hij ongeneeslijk ziek was, 
wilde hij thuis, gesterkt door het sacrament 
der zieken, temidden van zijn vrouw en kin
deren wachten op de rust , die hij nu gevon
den heeft. 

Voor Uw blijken van belangstelling tijdens zijn 
ziekte en het medeleven ondervonden na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
opa, zeggen wij U hierbij onze oprechte dank. 

E. C. Willemsen - Moser 
Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, maart 1991 
Johan Jongkindstraat 9 
7606 KD Almelo 


