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echtgenoot van Therese losch. 

Hij werd geboren te Gronau op 15 april 
1908. Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij 
te Gronau op 13 september 1930. 
Het laatste jaar verbleef hij in het ver
pleeghuis Oldennove te losser, waar 
z11n gezondheid steeds minder werd. 
Op 15 oktober 1990 werd h11 plotseling 
opgenomen in het Medisch Spectrum 
Twente te Er:scheoe, waar h1J kort daar
na overleed. We hebben hem op 19 ok
tober, na een Eucharistieviering in de 
Maria Geboortekerk te losser, naar 
het crematorium te Usselo begeleid. 

Een maand na het 60-jarig huwelijks
feest moeten we afscheid nemen van 
mi1n lieve man en onze zorgzame va
der en opa. 
Hij 1s opgegroeid in Gronau, waar hij 
al vroeg ging werken in de textiel. In 
de crisisjaren kwam hij met zijn gezin 
in Glane wonen. In 1940 heeft hij en
kele maanden in een Duits concentra
tiekamp moelen doorbrengen. 
Na de oorlog begon hij zelfstandig als 
hanoelaar in stoffen. Met veel wils-

kracht heeft hij zijn beroep uitgeoefend 
Door weer en wind moest hij en zo 
bleef hij tot op 69-jarige leeftijd op de 
mar><t aan het werk, want hij was han
delaar in hart en nieren. 
Zo heeft vader goede en slechte tijden 
gekend in zijn leven, maar hij behield 
altijd zijn goede humeur. En hij leefde 
mee met ziekte en verdriet van ande
ren. En zover hij helpen kon, bood hij 
zi;n hulp aan. 
Tot op noge leeftijd was hij gezond 
en genoot van het leven. En toen hij 
in 1986 getroffen werd door een be
roerte wist nij, zonder te klagen, te 
aanvaarden dat hij aan zijn stoel ge
kluisterd werd, 
Hij is zeker dankbaar voor de liefde
volle zorg van moeder. Ook toen hij 
een jaar geleden opgenomen werd in 
het verpleeghuis, bleef ze hem trouw 
dagelijks bezoeken. 
Moge hij nu, na een welbesteed leven, 
rusten in de vrede en liefde van God. 

Voor de blijken van belangstelling, 
door u getoond, zeggen wij u dank. 

T. M. Janssen-Losch 
Kinderen en kleinkinderen, 


