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In dankbare herinnering aan 

Albertus Jan de Lat 

weduwnaar van Theodora Geertruida Konter 

Geboren te Goor op 10 januari 1913 en 
gesterk1 door het H. Sacrament der Zieken in 

de vrede van Christus overleden in 
'I Dr. Ariënshuis te Enschede op 

3 november 2001. Met een plechtige 
Eucharistieviering in de kapel van 

't Dr. Ariënshuis te Glanerbrug namen we op 
7 november afscheid van hem. 

Als oudste opgegroeid in een gezin met zes 
zonen in de woonplaats Goor, ging hij al jong aan 
het werk in de Twentse textiel. Aansluitend 
werk1e hij als bakker en na de oorlog keerde hij 
terug in het textielvak. 

Voor de oorlog leerde hij Dora kennen. Ze trouw· 
den, kregen drie zonen en werkten hard voor het 
gezin. Door een krantenwijk te nemen kwam er 
extra geld in het laatje, waardoor het gezin het 
beter had. Ook na zijn werkende leven, werkte 
hij bij om 'extraatjes' te sparen. 

Extraatjes als zakgeld voor de geliefde vakanties 
naar ondermeer Oostenrijk, Duitsland en 
Zwitserland. En natuurtijk ook extraatjes voor de 
kleinkinderen. Zeker tijdens de Sinterklaas, 
waarbij de verpakkingen met veel plakband hem 
veel plezier bezorgden. 

Hij was meer dan 50 jaar samen met zijn vrouw 
Dora, waar hij zielsveel van hield. Dit houden 
van werd overduidelijk tijdens de lange periode 
waarin hij haar dagelijks bezocht in het 
"Bruggerbosch". De tederheid waarmee hij haar 
omringde was hartverwarmend. Sinds haar dood 
op 2 juli 1996 ontstond voor hem dan ook een 
groot gemis. Een gemis waarover hij regelmatig 
sprak. 

Tot op het laatste moment bleef de hem kenmer· 
kende humor terugkeren. Het plezierige dat hem 
kenmerkte zullen we blijven herinneren. Ook zijn 
vertrouwen in Gods woord heeft hem tot het 
laatst toe gesterk1. Mede hierdoor is hij in rust en 
vrede van ons heengegaan. 

Dankbaar voor al wat hij voor ons betekend 
heeft, geloven wij dat God, die trouw is tot over 
de dood heen, hem nu voor eeuwig zal opnemen 
in Zijn liefde. 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en medeleven en 
ter herinnering aan onze zorgzame vader en 
lieve opa. 

Kinderen en kleinkinderen 


