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KEES MOSSEL 
echtgenoot van 

Truus Mossel - v.d. Pennen 

G ... boreu op 13september1906 te Vollenhove. 
~a een 1110<dig gedragen zièkte overleden op 9 april 
1993. voorzien van het H. Oliesel. 111 het Ziekenhuis te 
Hengelo. 

W1J ziJn Je 1.eer dankbaar voor wat Je HXJC ons hebt 
betekend. 
Ju gedachten blijf je steed~ nabij. 
Op Jonge leeftijd heb je i.elf je vader moeten missen, 
waardoor Je al \TOCg op de Zuiderzee vi~te om mee te 
helpen de kost te verdienen voor JC moeder. broers en 
zu.'1ers. 
Ik woeste ue. dJe je menigmaal moest tro1seren beeft je 
tOI een diep i;elov1g mens gemaakt. 
Je groo< gevoel, HJOr eerlijkheid en oprechtheid, heeft Je 
leven met altijd even makkelijk gemaakt. 
Je leefde eenvoudig en sober. 
Meer dan 42 jaren heb je bij de Nederlandse Spoorwegen 
gewerkt. Het grootste de.el daarvan moest je :zeer zware 
arbeid vemchten onder vaak hele moeilijke omstandig
hedrn. 

Toch bleef je altijd een opgewekte man. waardoor 1c 
:zeer geliefd was bij je collega's. 
Je opreduc belangstelhng voor de medemens en 1c 
speciale manier van humor maakte je bij velen een z.:cr 
bemmd persoon. 
Je: zorg en toewijding voor de kinderen eJI speciaal de 
kleiukinder.;u kende geen gr.:n:ren. 
Zowel de kleinkinderen als jij beleefden samen jarc:n
lani; vele gezellige uren, waaraan zij met veel plener 
alUJd rullen terugdenktn. 

Janunerdatjegezondhe1dcle laa.tste Jaren veel te wen..<~u 
over het. 
Met JOUW opmerking "IK BEN ER NOG" gaf je aan dat 
JC meer pijn voelde dan mc:nigccn zich kon voorstellen. 

Toch ben je, na de operatie die bedoeld wa.s om de hevige 
pijnen te verminderen. onverwachts van ons heenge
gaan. 

JE WAS EN BllJFT EEN VOORBEEW VOOR ONS 
JIJ BENT ER NOG! 

Voor uw blijken van medtleven bij de 7jekte en na het 
overlijden van vader, betuigen wij onz.e oprechte dank. 

Truus Mossel-v.d.Pcnneu 

K.luderen en kleinlanderen. 


