
In de vroege ochtenduren van de 
12e januari 1989 ging in het bijziJn 
van al ZIJn kinderen van ons heen 

Johannes Franciscus Theodorus 
Ekkelboom 

geboren te Losser 6-10-1906, 
sinds 2-5-1975 weduwnaar van 

Christina Johanna Schreur. 
Gesterkt door de Ziekenzalving over
leed hij in het ziekenhuls te Oldenzaal. 
Na een gezongen Uitvaartmis op 16 ja
nuari hebben wij zijn lichaam te rus. 
ten gelegd bij zijn lieve vrouw op het 

R.K. kerkhof te Losser. 

Een vader van een groot gezin ging 
van ons heen. Hard heeft hij moeten 
werken voor zijn vrouw en kinderen. 
In de jaren dertig was het vaak heel 
moeilijk, doch nooit was hem iets te 
veel. 
Toch heeft hij gelukkige jaren gehad 
met zijn vrouw, 8 dochters en 1 zoon. 
Het was daarom ook zo moeilijk voor 
hem toen zijn vrouw na 47 jaar hu
welijk, 14 jaar geleden, plotseling van 
hem heenging. 
Eenzaam heeft hij zich sindsdien altijd 
gevoeld, al kreeg hij nog zoveel be· 
zoek. 

In z1jn beste jaren speelde hij klarinet 
bij de muziekvereniging .,Excelsior", 
waarvan hij 66 jaar lid is geweest en 
in 1983 ere·lid werd. 
Veel hield hij van zijn familie waar hij 
hechte banden mee onderhield. 
In zijn huis aan de Bernard Leurink· 
straat had h1j het echt naar zijn zin, 
maar hij moest er tot zijn grote verdriet, 
om gezondheidsredenen, afstand van 
doen. 
De laatste maanden z1jn niet de ge
makkelijkste voor hem geweest, on
danks de goede verzorging en de goede 
woorden die hij ontving in ziekenhuis 
en verpleeghuis. 
Nu onze pa er niet meer is hopen wij, 
als kinderen, dat hij de rust heeft ge· 
vonden waar h1j de laatste weken zo 
naar verlangde en dat God hem opge· 
nomen heeft in het Rijk der Hemelen. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, door u betoond na het 
overlijden van onze lieve vader, groot
vader en overgrootvader, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen , klein· en 
achterkleinkinderen. 


