
Dankbare herinnering aan 

Jos Hagel 

sinds 23 mei 1989 weduwnaar van 
Toni Rickhoff 

en sinds 7 juli 1975 van 
Els Reerink 

vriend van Dinie Aveskamp 

Hij werd geboren op 2 maart 1919 te Denekamp, 
waar hij zijn hele leven gewoond heeft. Eind vorig 
jaar werd opname in het Verpleegcentrum Twente
Oost in Losser noodzakelijk. Hij overleed daar op 
23 augustus 199 7. 
We hadden hem voor het laatst bij ons tijdens de 
viering van de Eucharistie, waarna hij te ruste is 
gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond 
na het overlijden van onze lieve pa, opa en vriend, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Sjef en Estrild 
Pim, Ciel en Jolijn 
Marcel en Monique 
Dinie Aveskamp 

Jos Hagel, bekend en bemind in ons dorp, is van 
ons heengegaan en zo geloven wij , aangekomen 
in het land van belofte, de hemel. 
Hoe vaak hebben wij hem hier niet zien fietsen, 
iedereen vrolijk groetend. 
Bijzonder was hij verbonden met DOS '19. Veer
tig jaar was hij hier secretaris van het bestuur. 
Met veel plezier heeft hij ruim 22jaar als typograaf 
gewerkt bij de Twentsche Courant in Hengelo. 
Maar vooral was hij een rustige en lieve vader 
voor Sjef en Marcel. Hij was blij dat zij een goede 
positie in de maatschappij hadden opgebouwd en 
een gelukkig gezin hadden gesticht. Trots was hij 
op zijn kleinkinderen Pim, Ciel en Jolijn. 
Ondanks dat het laatste jaar zijn geestelijke ver
mogens minder werden , nam zijn aanhankelijk
heid toe. We ervaarden een intenser contact, 
zeker toen hij 25 juli j.l. zo gelovig het sacrament 
der zieken ontving. 
Een welbesteed leven is nu afgesloten. Vele 
goede en mooie herinneringen blijven. 
Veel mensen hebben in zijn ziekte, zeker zijn 
kinderen en Dinie, maar ook artsen en verpleeg
kundigen van ' de Oldenhove ' naar hem omge
zien. Nu ziet God genadig naar hem om. 

Jos, rust in vrede! 


