
Dankbaar gedenken wij 

HENDRIKUS HERMANUS GOSENSHUIS 

echtgenoot van 
Aleida Theodora Welpelo 

Hij werd geboren in Losser op 9 februari 
1911. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken is hij in het verpleeghuis 'Olden
hove' te Losser overleden op 12 april 1989. 
Biddend hebben we afscheid van hem ge
nomen in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal 
op 17 april en hem daarna te rusten gelegd 
op de begraafplaats aldaar 

Na zo'n lange lijdensweg is het terecht om 
te zeggen: 'Het is volbracht' Alle lijden 
is nu over en ondanks de droefheid zijn 
we dankbaar dat hij bij de Heer van alle 
leven d>i pl:i1ts heeft mogen innemen die 
voor hem bereid was. 
Hij was een fijne man en vader die goed 
was voor Zijn gezin. Zorgzaamheid ken
merkte hem alsook een grote tevreden
heid, zelfs in de jaren van zijn ziek-zijn. 
Als jachtopziener was hij verknocht aan 
de natuur. Zijn werk was zijn lust en zijn 
leven, je mocht het zijn hobby noemen. 
Hij kende alle planten en dieren en ook 
de sporen van het wild waren hem niet 
onbekend. 
Als echte jachtopziener trok hij er altijd 

op uit en liet dat niet afhangen van de 
weersgesteldheid. Weer en wind konden 
hem niet thuis houden. En hij ging altijd op 
de fiets want een auto wi lde hij niet. Ook 
de nachtelijke rondgang door de bossen 
en landerijen boeide hem zeer en hij kon 
met smaak allerlei stropersverhalen ver
tellen. Maar hij was daarin nooit fanatiek 
want het ging hem om eerlijk spel en kon 
in deze ook accepteren als ze hem toch 
nog te slim af waren geweest. 
Tot in de verre omtrek genoot hij bekend
heid. maar wat wil je als je daar zoveel 
jaren gelopen hebt en bij heel wat mensen 
een kopje koffie gedronken hebt, vooral In 
de winter wanneer het koud was. 
Nu wij afscheid van hem nemen blijven ons 
dankbare herinneringen over die we, ieder 
persoonlijk zullen bewaren en waarin we 
ongetwijfeld kracht en steun zullen vinden. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijk van deelneming ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en schoonvader, zeggen wij U onze harte
lijke dank. 

A T. Gosenshuls - Welpelo 
Gerda en Tonny 
Gerard 

Oldenzaal, april 1989 


