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Met veel liefde en dankbaar blijven 

we denken aan 

Johannes Hendrikus Franciscus 
Busscher 

die op 4 oktober 1931 in De Lutte geboren 
werd. Hij was 40 jaar gehuwd met 

Maria Johanna Snippert. 
Op 8 juli 1999 overleed hij, na het 

ontvangen van het Sacrament van de 
Ziekenzalving in het Medisch Spectrum 

Twente te Enschede. We hebben hem op 
13 juli, na de Uitvaartviering in de 

Maria-Geboortekerk te Losser, te rusten 
gelegd op het R.K. kerkhof. 

Nu wij na een kortstondige ziekte afscheid 
moeten nemen van mijn l ieve man , mijn 
vader en schoonvader, doen we dat met veel 
verdriet . Toch zullen veel dierbare herinnerin
gen ons met hem blijven verbinden. Hij zal 
verder leven in ons hart. Zijn leven lang heeft 
hij hard gewerkt. Als oudste zoon in een groot 
gezin moest hij al vroeg gaan werken als 
boerenknecht. 

Samen met zijn vrouw Marietje woonde hij 
aan de Veldmatenweg, waar hij naast zijn 
werk in de melkfabriek en later bij de milieu
dienst in Enschede, graag op de boerderij 
werkte. Hij hield van de natuur en hij genoot 
van goede kontakten met zijn collega's op het 
werk. 
Bovenal hield hij veel van zijn vrouw en zijn 
zoon Hans. Het is heel jammer dat hij de 
geboorte van zijn eerste kleinkind niet mee 
kan maken. Hij leefde er zo naar toe. 
De laatste jaren werd zijn gezondheid zwak
ker en hij was heel bezorgd voor zijn vrouw. 
Ze hadden nog zo graag wat langer willen 
genieten van de welverdiende rust. 
Johan was een gelovig mens. En in dat 
geloof bevelen we hem nu aan bij God, zijn 
Schepper. 

Johan, pa, bedankt voor je werken en zorgen. 
Rust nu in de Vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, mijn zorgzame vader en 
schoonvader. 

M.J. Busschar - Snippert 
Hans en José 


