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Ter dankbare herinnering aan 

mijn lieve man, onze vader en opa 

HERMAN WENSLAUW (WESSEL) 
VAN OS 

echtgenoot van ANNA GESINA SOMMER 

Hij werd geboren te Erica op 7 septembe_r 
1915. Na een slepende ziekte overleed h1J 
op 18 juni 1990 in het ziekenhuis te Coe
vorden. 
De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 
22 juni 1990 in de R.K. kerk te Schoone
beek. Hij werd daarna gecremeerd te Em
men. 

Wessel was een eenvoudige, opgewekte en 
rustige man, die nooit hoge eisen stelde 
maar met het gewone tevreden was. 
Nooit hoorde men hem klagen , ook n iet 
toen hij jarenlang van een ziekte te lijden 
had . Een man die voor iedereen klaar stond 
en het vanzelfsprekend vond een helpende 
hand uit te steken . 
Hij hield van de natuur en werkte graag in 
de tuin . Maar hij hield ook van mensen, 
vooral zijn kinderen en kleinkinderen. Hij 
is voor hen een altijd zorgzame vader en 
opa geweest. 
Wessel was ook een diepgelovig mens. 

Zonder op de voorgrond te treden heeft 
hij heel veel voor de kerk in Schoonebeek 
gedaan. Van kachel aansteken - wat in die 
tijd een heel werk was - tot kerkschoon
maak, kerkversieren en koper poetsen. Dus 
al het kosterswerk. 
Hij deed dat samen met zijn vrouw. Het 
kwam voort uit een zich sterk met de kerk 
verbonden voe len . Het geloof was immers 
een stuk van zijn leven en dit gel-ooi wilde 
hij in de praktijk brengen. 
In dit geloof is hij ook gestorven. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven , belangstelling 
en gebeden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man, on
ze vader en opa, zeggen wij u har
telijk dank. 

Fam. van Os. 


