
Dankbare herinnering aan 

HENNY VAN OSCll 

echtgenoot van Jo Germcs. 

Hij werd geboren te Borne op 1 september 1912. 
Na een kortstondige ziekte is hij, 

gesterkt door het sacrament der zieken, 
overleden te Enschede op 8 augustus 1989. 

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van de 
H. Jacobus te Enschede op 11 augustus d.o.v. 

vond de crematie plaats in Usselo. 

Henny was een opgeruimd en blij mens. Zo 
karakteriseer je hem het beste, zo blijft hij in 
on1e herinnering. 
Hij heeft hard gewerkt voor zijn vrouw Jo en 
zijn kinderen. Zij waren hem aUes, voor hen 
leefde hij. 
Ook zijn kleinkinderen hadden een grote plaats 
in zijn hart. 
Wij kennen Henny als een uitstekend ha11dcls· 
man. Hij was goudeerlijk en hij kon goed met 
mensen omgaan. Tot het laatst toe bleef hij 
bezig en hield kontakt met zijn klanten. 
De laatste jaren genoot hij van elke dag die hem 
gegeven werd. 

Hij was zijn Jo oprecht dankbaar, zij die s teeds 
zijn steun en toeverlaat ''as, zijn trots. 
Deze man die zo gehecht was aan allen die hem 
omringden heeft tot het laatst toe gevochten 
om te leven. Een operatie in het ziekenhuis 
mocht niet meer baten. 
De Heer van alle leven heeft hem tot Zich ge· 
nomen, na een goed en zinvol leven. 

Wij, die achterblijven, zijn mijn lieve man, on1e 
li e~e vader en opa heel dankbaar 'oor 1\31 hij 
ons meegegeven heeft en voor wat hij voor ons 
heeft betekend. 

En wij bidden: 
Heer God, 
geef aan onze dierbare Henny van Osch in Uw 
Vaderhuis de vrede en de vreugde die duren zal 
in eeuwigheid. 
Amen. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa, be· 
tuigen wij U onze oprechte dank. 

.1. van Osch · Germes 
Kinderen en kleinkinderen. 


