
Ter herinnering aan 

TOO'J OUDE HE:'\GEL 

HU werd geboren te Rossum op 28 novem
ber 1926 en overleed in r Siad~matenzie
kenhuis te Enschede op 12 1uni 1984. Hij 
was 25 jaar lang gehuwd met 

SANTJE VOORPOSTEL. 
Op 16 juni hebben we de uitvaartdienst 
gehouden in de St. Plechelmuskerk te Ros
sum en hem te rusten geleqd op het pa
rochiekerkhof aldaar. 

Toon. 
Je was een hartelijk mens met een nuchter 
verstand en met een goed gevoel voor wat 
er in een mens om kan gaan. Tegelijk kon 
je moeilijke situaties in het leven relative
ren met een gezonde humor. zowel voor 
jezelf als voor anderen. 
Je was een liefdevolle en attcnie man voor 
Santje. een goede en ruimhartige vader voor 
je kinderen. Je wist goed naar hen te luis
teren en dan vanuit een kameraadçchappe
lijke houding jouw eigen kijk aan hen dui
delijk te maken. Eenvoudig en oprecht in 
je geloof was je en geregeld gebed was 
voor jou een vanzelfsprekendheid. 
Heel Je leven heb je hard gewerkt op de 
boerderij en met veel energie heb ie ie in
gezet voor de belangen \an de gemeen
schap. Daar tussendoor Yond ie tijd om sa· 

men te genieten van de natuur en van een 
fi1n kontakt met veel mensen. 
Met alle kracht dre in je was heb je anderhalf 
1aar lang gevochten tegen een ongeneeslijke 
ziekte. zonder re klagen. tot het einde toe. 
En toen Je voor je laatste tocht naar het 
ziekenhuis vertrok. gaf je alles uit handen 
met jouw woorden: .Hoe je het doet. moet 
je zelf weten. als Je maar bezorgd bent 
voor elkaar. zul je het wel goed doen·. 
Je laat een grote leegte achter. Wij bidden 
om de kracht '' aarmee jij ons bent voorge
gaan. En in ons verdriet willen we dank
baar blijven gedenken wat we van JOU 
ontvangen hebben Moge God jou blijvende 
vrede geven in Zijn Vaderhuis en aan ons 
de kracht om in jouw geest verder te gaan. 

Voor uw medeleven tUdens de ziekte van 
vader en voor uw aanwezigheid bij het af
scheid. danken wij u oprecht. 

Sant1e Oude Hengel- Voorpostel 
en kinderen 


