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Dankbaar herinneren wij 

Adolph Daniël Froeling 
Dolf 

echtgenoot van 

Anna Maria Fox 

Dolf werd op 17 september 1936 in Dedemsvaart 
geboren. HiJ overleed onverwacht op 25 maarl 2000 te 
Rossum. temidden van z11n familieleden Na een plech
tige uitvaartmis op 29 maart 2000 1n de parochiekerk 
H. Nicolaas te Denekamp hebben we hem te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Dolf was de oudste van het gezin. dus voorbestemd 
om an de kruidenierszaak van z11n ouders te werken. 
Na de Mulo doorlopen te hebben ging Dolf in de krui
denierswaren. Boek1es ophoren langs de weg. dat was 
zijn grootst~ hobby en verkopen kon h11 als de beste. 
Dolf was vnendeh1k. behulpzaam en goed voor ieder
een. Je deed nooit tevergeefs een beroep op hem. De 
familieband heeft altijd veel voor hem betekend. 
Naast zijn werk had Dolf een grote passie voor voet
bal. Ook heeft hij vele jaren gespeeld in de operette 
vereniging de "Avereester Kunstkring·. 
Met vnenden ging Dolf graag stappen. Met zijn lelijke 
eend werden ':'ele kilometers afgereisd, bij voorkeur 
naar Twente. Hier ontmoette hij z11n Anna en vanaf die 
tijd werd Dolf een Twentenaar. 
Op 8 oktober 1969 trouwden Anna en Dolf. Dertig jaar 
mochten ze veel moois met elkaar delen. 

Uit het ~.uwelijk werden twee kinderen geboren: Rob 
en Math11n.- Voor hen was hij altijd als een goede. zorg
zame en heve vader. Ook de komst van schoondoch
ters Carolien en Kitty brachten hem veel vreugde. Zijn 
gezin was de spil van zijn denken en doen. 
Met toewijding !'!n inzet heeft hij vele jaren gewerkt als 
groenteboer. Bijzonder veel plezier heeft hij beleefd 
aan het wielrennen. Als de beste en fanatiekste sup
porter van Rob heeft hij zelden een wedstrijd gemist 
Ook was Dolf regelmatig langs het DOS ' 19 veld te vin
den bij de wedstrijden van Math1jn. Ten alle t1Jde stond 
Dolf klaar voor de medemens 1n het algemeen. maar 
voor Zijn zoons en vrouw an het bijzonder 
Als vnjwllliger is hij enkele jaren actief geweest an het 
Oost Europa comité, tafeltje dekje en de onderhouds
ploeg van de begraafplaats. Tevens heeft hij vele kran
ten bij de mensen thuisgebracht. Dolf was alllJd 1n 
beweging het liefst op de fiets. Typerende kenmerken 
voor hem zijn: energiek, humor, enthousiasme, behulp
zaam en een diep geloof. 
Het geloof heeft een belangrijke rol gespeeld an het 
leven van Dolf. H1J was een echte Maria vereerder. In 
de kerk had hij zijn vaste plek bij Maria. Met een kaars
je en een gebed heeft hij veel mensen 101 steun willen 
zijn. Hart- en reumaklachten hebben zijn bewegings
vrijheid beperkt. Toch is abrupt en onverwacht aan zijn 
leven een einde gekomen. Op het feest van Maria 
Boodschap is hij overgegaan naar het eeuwige leven
bij God. 

Pa, bedankt voor alles wat jij ons gegeven hebt. Vele 
momenten met JOU zullen voor altiJd 1n onze herinne
ring blijven. Jij blijft de inspiratie voor ons verdere 
leven. 
Voor uw medeleven en belangstelling na hel overlijden van m11n 
man en onze vader, zeggen w11 u har1eh1k dank. 

Anna, 
Rob en Carolien, Ma1h11n en K1t1y 


