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weduwnaar van 

HERMINA MARIA AHRENS 
Hij werd geboren op 1 augustus 1908 te 
Ambt Almelo. Op 24 april 1993 is hij te 
Almelo in de Heer overleden. Na een 
Eucharistieviering in de St. Georgiuskerk 
hebben wij hem op 28 april 1993 ter ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof te Almelo. 

Vooral voor zjn dochters blijft hij een on· 
vergetelijke vader, van wie ziJ heel moeilijk 
afscheid kunnen nemen. Zij hadden een 
goode band met elkaar. 
Zoals hij verwend werd door zijn zorgzame 
vrouw, die achttien jaar geledon plotseling 
stierf, zo werd hij ook door zijn dochters 
op handen gedragen on verzorgd, toen h:j 
alleen kwam te staan. Zij hebben dat al 
dio jaren volgehouden, ook toon hij in de 
Klokkonbclt ging wonen. Zij hebben alles 
voor vader gedaan en zij begrepen hem 
het bosto. Zij lieten hem zo veel mogelijk 
zijn gang gaan. Je moest hem niet overal 
meo naar toe nem:m: Hij voelde z'ch vaak 
erg eenzaam, maar hij was ook het liefste 
alleen. Hij moest niet zoveel drukte om 
zich heen. 

Alleen met zijn verjaardag vond hij het fijn 
dat ze er allemaal waron en dat ze met 
verrassingen voor de <!ag kwamen. Ook 
zijn schoonzoons, z11n kleinkinderen en 
achterkleinkinderen kunnen blijven denken 
aan e9n goede vad11r en opa. 
Hij was een verwoed visser, die al vanaf 
zijn jongste jeugd met een hengel te vin· 
den was aan de rand van het water. Dat 
was altijd zijn lust en zijn leven. Aan de 
waterkant heeft hij heel wat rustige ge
noeglijke uren en dagen doorgebracht. 
Dat was voor hem het einde. Dat paste 
helemaal bij zijn karakter. Hij was geen 
groepsmens. 
Het moet voor hom heel erg zijn geweest 
dat hij op eon gegeven ogenblik zelfs zijn 
dobber niet meer kon zion. Vanaf d<it mo· 
mont ging het bergafwaarts. Toen hij ook 
nog door een beroerte werd getroffen en 
zag aankomen dat hij steeds meer afhan· 
kelijk kon worden, zag hij hot niet meer zo 
zitten. Hij wilde n 'emand tot last zijn. 
Nu hij in vrede is gestorven, gunnen we 
hem de rust. Met z11n geloof vertrouwen 
we hem toe aan God, die is alles in allen. 
Samen met zijn vrouw, die hij zo m:ste, is 
hij nu gelukkig in do hemel, want "Duren 
zal d3 liefde van God" 

Moge hij rusten in vrede. 


