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Dankbaar gedenken wij 

Frits Muller 
echtgenoot van 

Louise Verschuuren 
weduwnaar van 
Annie Gerritsen 

Hij werd geboren in Oldenzaal op 27 mei 1911. Plot· 
seling 1s ~!J te Oldenzaal overleden op 18 fulli 1991. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in de 
Plechelmusbasiltek op 23 full en hem daarna te rus· 

ten gelegd op de begraafplaats in Oldenzaal. 

Zoals hij geleefd heeft zo is hij ook gestorven. Levens· 
bliJ genietend van kaartspel met zijn koorvrlenden op 
zijn eigen srekfe In de zaak is hij plotseling overleden. 
De zaak waarvan h!J zemg jaar geleden de oprichter 
was en waar nog steeds zijn volle belangstelling naar 
uit ging. Want hij was op het gebied van de horeca 
een echte zakenman met oog voor her toerisme. 
Liefde voor zijn gezin is altijd zijn inspiratiebron ge· 
weest Zijn kinderen en kleinkinderen konden altijd 
rekenen op zun warme belangstelling . MoeilVke tijden 
heeft hij gekend toen hij door de dood van zun vrouw 
Annie alleen kwam te staan voor de zorg van een 
gezin met elf kinderen. 
Gelukkig is hij twee jaar later met Louise hertrouwd. 
waarbij altijd Annie in ere 1s gehouden en ook de 
kontakten met de wederzijdse families enorm hecht 
zun gebleven. 
Frits was een echte levensgenieter die het .carpe 
d1em·. pluk de dag, op het lijf geschreven stond. Het 
meest genoot hij als de familie in zijn geheel bij el· 

kaar was en dan beleefde hij er plezier aan om af te 
tellen of iedereen er was. Zo is ook de viering van 
zijn 80ste verjaardag in mei een waar hoogtepunt 
geweest en mag, achteraf gezien een feestelijk afscheid 
genoemd worden. 
Muziek en zang heeft hem altijd erg geboeid. Niet 
voor niets Is hy, als knaap begonnen, zeventig jaar 
lid geweest van het Plechelmuskoor. 
Hij was de gastvrijheid in persoon. zonder onderscheid 
In mensen te ma~en. Attent en accuraat zou hij nooit 
een verjaardag van iemand vergeten en ook voor 
zieken was zijn aandacht groot, zowel binnen de familie 
alsook daar buiten. Hij was Iemand die voor iedereen 
klaar stond. 
Frits was een Oldenzaler In hart en nieren en genoot 
daar ook van. Veel heeft hij. als bestuurslid van de 
VVV ook voor de Oldenzaalse gemeenschap betekend. 
want die lag hem na aan het hart. 
Dankbaar voor alles vertrouwen wiJ hem nu toe aan 
God-die-liefde-Is en in wie hij roisvast geloofde. BU 
hem mag hij nu wonen en genieten van rust en vrede 
voor alt!Jd. 

Voor de vele blijken van belangstelling na het over
lijden van mijn man. onze vader en opa. zeggen wij 
U onze oprechte dank. 

L. A. J. M. Muller-Verschuuren 
Kinderen en kleinkinderen 


