


Met grote dan~l"~arheid denken wij teruq 
aan ome onvergetelijke. 10rqzame m~n en 
vader en onze oh 10 tijne opa 
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een genoot \an 
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In hem hebben wij onze besre vr 1end 
verloren. 

Hij werd geboren te Losser op 12 au:ius · 
tus 1917. Op 15 januari 1987 overleed 1111 
onverwacht in het ziekenhuis De Stadsma
ten te Enschede De uirvaartdrenst vond 
plaats op 19 januari 1987 in de parochie
kerk van St. Jozef te Enschede Aansluitend 
daarop hebben wij hem te ruste gelegd bij 
zijn ouders op de begraafplaats naast de 
parochiekerk van Maria Geboorte te Losser. 

Lieve Pa. 
Het Leven is kort. Je hield ons die dikwijls 
voor. Jouw leven hier bij ons was in élk 
geval lang genoeg om jouw voorbeeld im· 
mer goed voor ogen te houden. In goede 
harmonie verder leven was steeds jouw na
drukkelijke wens Samen met Ma waren er 
zeer vele geiukkige jaren. ook al is het ver
driet jullie niet bespaard geble'ven. Thuis 
vonden wij altijd een zeer warm onthaal 

Je omringde ons samen met Ma. met zorg 
en gezelligheid. We hebben je als vriend 
ervaren. Nooit deden wij tevergeefa een 
beroep op je. 
Tot het laatst toe was het bedrijf je werk 
en je hobby. waar je 10 vaak met ons over 
sprak. Vol vertrouwen in de mensen om je 
heen. hield 1e vast aan je overtuiging dat de 
weg welke je g1r\J. de goede was. thuis 
en in 1e werk. 

Lieve Opa, 
J1· was altijd met ons bezig, Ons plezier was 
jouw plezier. Je vertelde ons over de wolf 
ett de zeven geitjes. Geen speeltuin was ie 
te ver. Je verraste ons vaak met je muziek. 
de piano en je accordeon. Het groter 1ien 
worden van ons kostte je wel eens moeite. 
des te fijner was het dat de twee kleintjes 
onder ons zo dicht bij je woonden, waardoor 
je dagelijks van je kindjes kon genieten. 
Als je mee ons speelde. hadden wij vaak de 
grootste pret. Ook Opa kon best ondeu
gend zijn! Onze vakanties met jou en oma 
in zomer en winter vergeten we nooit. 

Zo blijf je onder ons verder leven. 

W!i danken U, mede namens onie moeoer en oma, 
voor uw aanwezigheid en uw medeleven bll ons 
verdriet. 
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