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Als U dit leest, wilt U dan even bidden voor 

JOHANNES BERNARDUS WESSELING 

echtgenoot van 

Maria Geslna Wessels 

Hij was geboren in Emmen, op 11 febr. 1901. 
Tijdig voorzien van het H. Sacrament voor 
zieken, is hij, in het ziekenhuis van Emmen, 
van ons weggenomen op 22 sept. 1981. 
Zijn stoffelijk overschot hebben wij loever· 
trouwd aan de aarde van het R.K. kerkhof 
van Klazienaveen, op 26 sept. d.o.v., waar 
hij wacht op zijn glorievolle Verrijzenis met 
zijn Heer. 

We moeten vele jaren teruggaan in onze 
herinnering, toen hij, in de kracht van zijn 
leven, hard werkte voor zijn lieve vrouw en 
kinderen. Vele jaren heeft hij - zoals velen -
hard gewerkt in het veen. Want hij was graag 
bezig, midden in Gods mooie natuur. 
Hij was vol zorg voor zijn mooie gezin, met 
zijn 8 kinderen, vol liefde en toewijding voor 
zijn kleinkinderen en achterkle inkind. Voor 
hen was hij een voorbeeld van zijn eenvou
dig, maar eerlijk en diep geloofs- en ge
bedsleven. 

Toen hij ziek werd en veel pijn had te door
staan, heeft hij deze pijn nooit laten blijken. 
Steeds werd hij bijgestaan door zijn lieve 
vrouw en familie, vooral ook, toen zij allen 
aanwezig waren, toen hij het H. Sacrament 

voor zieken ontving. Hij had veel p ijn te 
doorstaan, maar liet daar niets van blijken. 
Daarom is de dood voor hem een verlossi ng 
uit zijn lijden. Nu is hij gelukkig, Thuis, bij 
Vader, God. Dat geluk gunnen we hem van 
harte. Zijn geluk - nu - kan ons allen troos
ten en steunen. Nu mag hij rusten in vrede. 

Lieve vrouw en kinderen, familie en vrien
den. Hartelijk dank voor Uw liefde en be
langstelling. Blijf goed voor moeder zorgen. 
Blijf in liefde b ij elkaar. Eens zullen we el 
kaar weerzien . 

Aan al len, die met ons hebben meegeleefd 
en meegebeden, tijdens de ziekte en over
lijden van mijn man, onze vader en opa, en 
daardoor voor ons allen een troost en een 
steun zijn geweest: onze hartel ijke dank. 

Fam. Wesseling 
Fam. Wessels 
Kle inkinderen 
en achterkleinkind. 




