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Hij werd geboren 31 oktober 1940 te Denekamp. 
Voorzien van het Sacrament der zieken overleed 
hij in "De Stadsmaten" te Enschede 8 juni 1990. 
Ziin ichaam hebben wij 12 1uni d.a.v. te ruste 

aelegd in het r.k. kerkhof te Denekamp. 

Terwijl wij hoopten dat door menselijke weten· 
schap en kunde er verlichtina en behoud voor 
onze aeliefde man en vader mogeli1k zou z11n, 
zodat onze Alphons b11 ons zou kunnen blijven, 
bleek het dat zijn moeaestreden k'"chten het 
begaven. Jarenlana heeft hij dapper en moedia 
gevochten teaen een verraderlijke ziekte. Het 
deed hem niet alleen lichamelijk, Mau vooral 
ook geesteliik pijn dat hi1 niet de kracht kón op· 
brenaen zoals hij dat in leven en werken zo 
graaa eewild had. De> te meer waardering en 
bewonderine moeten wij hebben voor alles 
wat hij ondanks zijn handicap toch wist op te 
bouwen en to bereiken. Wi1 zijn bedroefd om 
zijn heengaan uit deze wereld, wi1 zullen hem 
missen. Want al zagen wij al een ti1d lang het 
einde naderen, de dood van een dierbare aeliefde 
is vr• wel alti1d hard en • vooral op 1onae leef· 
tijd • zo dikw11ls onbearijpeliJk. 
Naast onze droefheid is er echter bij ons ook 
de troost van een fi1ne herinnering aan een lieve 
man en vader. Altijd zal hij zó bij ons voort· 

leven, dát sterft nooit. En durnaast voelen wij 
vanuit ons diepe aeloof óók de vertroostende 
zekerheid dat Alphens zijn einddoel bereikt heeft 
in het volmaakte aeluk bij God. Dezelfde God 
aan Wie hij gehecht was, Die hij trouw gediend 
heeft en aan Wie h11 tenslotte Z•Jn levenslot in 
handen mocht geven. 
Mijn lieve vrouw en kinderen, al mijne geliefden 
ik aa jullie verlaten op deze wereld. Het is ech
ter aeen afscheid voor eeuwie, want ~éns zullen 
wij weer samen zijn, dat is mijn rotsvaste over· 
tuiaing. omdat God het ons door Jezus beloofd 
he~ft. Weest harteliJk bed nkt voor alle liefde 
en zorgen, vooral m11n lieve vrouw. Dat ik dap· 
per en moedig wa heb ik vooral aan haar te 
danken die zo dapper en moedig was, al die 
jaren tot en met miJn lutste levensmoment. Moge 
de Goede God en Vader het JUiiie allemaal ver
goeden en belonen. Allemaal hartelijk bedankt, 
vaartwel en eraag tot wederziens in het Eeuwige 
later bij God. 
Wij allen die hem kenden en zo liefhadden, bid
den: Heer, aeef hem de eeuwige rust in Vrede. 

Voor uw deelneminr. ondervonden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn beminde 
echtaenoot en onze zorgzame vader, betuigen 
wij u onze oprechte dank. 
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