
Ter gedachtenis aan 

Albertus Johannes Fleer 



Albertus Johannes Fleer 
werd geboren op 6 aug. 1909 te Los 
ser. Hij trouwde in 1936 met Marie 
Hesselink en had met haar een geluk
kig huwelijk tot haar dood op 5 jan. 
1989. Daarna ging zijn gezondheid 
achteruit. Hij overleed op 18 sept. 1992 
te Enschede, na een by-pass operatie 
aan een been. Na een Eucharistievie
ring in Overdinkel werd hij op 23 sept. 
te Usselo gecremeerd. 

Sets Fleer had een sterk rechtvaar
digheidsgevoel dat hij ook aan ande
ren probeerde over te dragen. Strikt 
eerlijk en oprecht, niet altijd even 
tactvol. Maar je wist precies wat je 
aan hem had. 
Na de lagere school kreeg hij geen 
gelegenheid om verder te leren. Hij 
ging, met tegenzin, naar de textielfa. 
briek, waar hij, met tegenzin, ruim 50 
jaar werkte. Maar zijn geest was té 
onafhankelijk om daarmee tevreden te 
zijn : hij speelde een belangrijke rol 
in de muziekvereniging, in de vakbe
weging, in het kerkbestuur, en bij het 
opzetten van d~ openbare b:bliotheek. 
Juist omdat hij zelf de kans niet kreeg, 

heeft hij zich, met zijn vrouw, grote in
spanningen getroost om hun kinderen 
voortgezet onderwijs te laten volgen, 
in een tijd en omgeving waar dat verre 
van normaal was. 
Hij had een warme belangstelling voor 
zijn omgeving, voor de politiek, en 
voor de wereld. De Volkskrant werd 
gespeld. 
In zijn laatste jaren raakte deze onaf
hankelijke geest afhankelijk van een 
onwillig lichaam. Gezichts- en gehoor
verlies leidden tot een toenemend iso
lement. Bijna dramatisch waren de 
momenten dat hij de Volkskrant moest 
opzeggen, en dat hij geen telefoon
gesprek meer kon voeren. Toch "las" 
hij nog enkele boeken per week, met 
koptelefoon. Hij putte grote troost uit 
de omgang met zijn kleinkinderen. 
Een rechtvaardig en oprecht mens is 
van ons heengegaan. 

Wij danken ieder die belangstelling 
en deelneming heeft betoond. 

Overdinkel, 23 sept. 1992 

Kinderen en kleinkinderen. 




