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Opeens wasje verdwenen 

We konden er niets aan doen 
We hebben niet eens afscheid kunnen nemen 

Niet eens een kleine zoen 
De leegte die je hebt achtergelaten 

Zit nu in ons hart verstopt 



In fijne en dankbare herinnering aan 

Bets Freriks 

Pa werd op 17 september 1925 geboren te Denekamp. 
Op 1 O februari 2004 is hij overleden lil Losser. 

Na de Uitvaam·iering in de 11. Maria Geboortekerk 
te Losser hebben \\ij hem begeleid naar het 

crematorium te Usselo. 

Hij groeide op in een gc1m \an 7 kinderen. Al'> kind 
speelde pa vaak mei Htendjes uit de beu.rt, ~~ waren 
dan ook vaak te vinden in de zandku11.l llJ moest 
samen mei z'n uiendJeS op klompen een heel stuk 
lopen naar school. Toen hij \.an school kwam is hij 
gaan werken biJ Rave-textiel in Nordhom. . . 
Op 20-jarige leeftijd volgde pa een militaire ople1dm~ 
in Engeland. Na deze voltoo!~ Ie hebben vertrok h1~ 
als militair naar Indië waar htJ een paar Jaar verbleef. 
Over deze periode van 1ijn leven heeft hij veel aan 
ons vc11eld, leuke verhalen maar ook minder leuke. In 
1953 trouwde hij, maar helaas verloor hij zijn eerste 
vrouw al in 1956. Hij bleef alleen achter met ZtJn 
dochter. Een aantal jaren later trouwde hij met z'n 
huidige vrouw. Ze g ingen ce rs~ in Denekamp wonen 
en lieten daarna een eigen wonmg bouwen lil Noord
Deumingen. Pa werkte in de textiel, . o.a. bij de 
Bamshoeve in Enschede en Gelderman m Oldenzaal. 
Pa hield veel van dieren en verbleef graag in de 
natuur. 

Zo hielp hij vaak een goede vriend die tuinder was 
met het stekt:n van asperges en het plukken van 
tomaten. Met ma maakte hij graag fietstochtjes en 
lange wanddingen met de hond. Ook was hij gek met 
zijn enigste kleindochter die vaak kw~m logeren. Opa 
had altijd tijd om samen de nall1~1.r m te trekken en 
leuke dingen te doen.Ook was h1J Jaren hd van ~e 
Vereniging Indië-gangers. De \\~rkzaamhcdcn die 
hier mee te maken hadden mocht htJ !:,'faag doen. 
Vele jaren hebben pa en ma m ~.oed~ ge1ondhei?. !n 
Noord-Deurningen gewoond. 1 hJ Let wel eens: ik 
ben hier geboren en \\il hier ook sterven" maar dat 
laatste mocht niet LO zijn. 7iJn geestelijke gezondheid 
liet hem in de steek waardoor pa en ma genoodzaakt 
waren te verhuizen naar een aanleunwoning in Dene
kamp. Hier hebben 1e niet lang met clk~ar k~nnen 
wonen want pa ging bier nog meer achteruit. HtJ werd 
toen opgenomen m het verpleegcentrum VVTO in 
Losser, waar een paar maanden later ook ma om 
gezondheidsrcden naar toe verhuisde. L~~gtaam .~ing 
pa zienderogen achteruit. Toch kwam ZtJn ovcrhJden 
voor ons onverwacht. We zullen aan hem blijven 
denken als een lieve en zorgzame man, vader en opa. 

Pa is rustig ingeslapen. 

Zissi Freriks-Feldmann 
Hctty 
Natascha en Stefan 


