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Hij werd geboren op 29 december 1912 
te Oldenzaal. Voorzien van het Sacrament 
der Zieken overleed hij plotseling op 29 
januari 1977 te Oldenzaal. Op 1 februari 
hebben wij in de Eucharistieviering aan 
God dank gebracht voor zijn leven en 
werd hij begraven op de begraafplaats 
in Oldenzaal. 

Na arboid verlangt een mens naar rust. In 
je huisgezin kom je opnieuw op krachten 
en samen deel je de intimiteit van het 
leven. Zo was ook het hele gezin bezig 
met het afsluiten van zijn werkkring na 
vijftig jaren. Een feest als bekroning werd 
gevierd in de hoop en de verwachting 
van een stll en rustig leven. 
Broos zijn plannen en onzeker is het leven. 
Want plotseling is alles anders. De feeste
liji<e verbondenheid is veranderd in een 
pijnlijk gemis, nu hij precies één maand 
na z;jn vierenzestigste verjaardag is weg
geroepen uit zijn gezin en uit dit leven. 
Sterk ervaart een mens hierin dat leven 
en dood een mysterie Is. Met je verstand 
begriJP Je niet dat dit zo moet. Voor je 
gevoel is zo'n plotselinge verandering 
nauwelijks als rechtvaardig te verwerken. 
En toch . . . . . als zijn vrouw en dochter 
zeggen wij onze dankbaarheid uit voor 

zijn leven en zijn liefde Wij moeten hem 
uit onze handen teruggeven aan zijn God 
en Schepper, Die de eeuwige bekroning 
en het eeuwig einddoel van elke mens is. 

Schepper en Heer van het leven, 
woorden schieten ons tekort 
nu vader uit ons midden is weggenomen. 
Maar vanuit ons geloof verlangen wij 
dat Gij aan vader 
eeuwig leven en eeuwige rust geeft. 
En blijft Gij ons ook sterken 
met Uw Geest van kracht en sterkte. 

Voor de vele blijken van deelneming, 
ondervonden bij het overlijden van mijn 
lieve man en onze zorgzame vader, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

A. M. olde Boerrigter-Veldhuis 
Truus en Rico 
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