
Ter dankbare herinnering aan 

ANTONIUS BERNARDUS VAN WISSING 

Hij werd geboren te Heteren op 21 jul i 1919. 
Op jeugdige leeftijd moest hij a:s enig ki nd 
zijn ouders al missen. Bij een tante in Veenen
daal vond hij een goed tehuis . Daar leerde hij 
zijn vrouw Geertruida Stefana Maria Bruits
man kennen. 
De tweede wereldoorlog is Antoon van Wis
sing ook niet ongemerkt voorbijgegaan. 
Dwangarbeid verrichten in Frankrijk en Duits
land. Helemaal ondervoed kwam hij weer in 
ons land terug. Na de oorlog ging het gezin 
in Goor wonen, omdat vader tewerk was ge
steld bij de Eternit. 
Tien jaar geleden werd hij medisch afgekeurd 
en moest zich toen thuis bezig houden. Da: 
is hem goed gelukt, want men zag hem altijd 
i n de schuur bezig of bij zijn kinderen al lerlei 
karweitjes opknappen. 
Z' n kwaal werd steeds erger, maar hij sprak er 
zeil weinig over. Hij klaagde zelden. In het • 
ziekenhuis wist h ij altijd een vrol ijke noot te 
brengen en bracht vaak wat zonneschi jn i n hel 
leven van z'n mede-patiënten. 
Deze man en vader te moeten missen zal ons 
die achterbl ijven zwaar vallen. Maar de mooie 
herinneringen die we aan hem hebben zal ons 
moed geven om in zijn geest verder :e leven. 

Zondag 22 januari 1978 overleed h ij vrij plotse
ling. 26 Januari d.o.v. hebben we afscheid van 
hem genomen tijdens de viering van de H. Eu
charistie . Daarna hebben wij hem te rusten ge
legd op ons parochieel kerkhof in Goor. 
Laat ons b idden : verloochen niet het werk van 
Uw handen, deze mens, God, die U hebt ge· 
schapen. Wij kunnen niet geloven, dal alles 
wat hij voor ons betekende, nu verloren is en 
voorbij . Maar wij verenigen ons met het geloof, 
waarin hijzelf aan U heelt vastgehouden. ten
einde toe , aan U, zijn God en onze God, die 
voor ons leeft dit uur en alle dagen tot in 
eeuwigheid. Amen. 

Hij ruste in vrede. 

Moeder Maria, behoud ons in uw bescherming. 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden bij 
het heengaan van mijn man en onze vader en 
opa, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Fam. van Wissing 




