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JOHANNES ALBERTUS FRANCISCUS 
OSSE 

H: IS O 1: ren c p .• ~rr.ucr 1834 IC' Losser. 
Geste i<:t io r de sa rementen c;;;.r 2.1eken ov(:r 
leed h1J to !,1)11er 24 mei 1~7:. Z..Jn lichaam 
werc. ta r gele11d op 27 mei d a . v cp het 

r k. k1>rlchof t" L<'sser 

Met de :food vin Frans 1s e"n bi; zender hu
telijke on Zt r\}zame mon van ons heengegäan 
Olscboon h1J E·n ra· t van goud hao. heelt b1 

ch t ch )ar r: ng kunnen hand i wen 1-. de 
ka' rde :<lk nw reld van Amenka, cmdat t! 
veol weo had v Abraham, ète enerq1ek n 
me~ 1rco, Ood1vertrcuwcn u!• ZlJn vertrouwde 
cm" 'I. J w ;,itr • naar een vreemd land. Z 
::as Fr ~, oc Ic, e n r.:.u: met een gev. eld 
w. kr • e innerhJk G:-dsv.;..!'lrouwGn Daar 
cm k h:; 1 op •euod ge le<> :n1 :l nin oud&r• 
b k hu s v r ten en wegtrclck~n raar vreemd 
landen. 
Toch was het menz1:: rr:et z:;,., fam1he en 
vne d n v > >r hem, ondanks zt~ lccfh 1d van 
de laatste J • ~ Em c:r Jte vreugde, soms zelfs 
z<:>, d t hli t11 4 en uur 11orgat. Daaror:1 zal ,.Frans' 
h11 vele men en "' hwi gosprek ""n hoge le I· 
l<Jd llere1lcen 
A!Joen trek hl] naar vreemde la nden, a1J1Jon 
gmg hn n r het homo)s vader land, waar ZIJU 
aardse 1 v nsvreu)c c omwille van z11n Ccjs
•<r.,.ouw<in m eeuwiqheid bestendige! :<JI wor
den 

Onze Vader Woes g Jrcet 
H or geef hem de e~umg.- rust 

Cru.: ie laag - Louet 

Voor u·.v b .• k r v r dee 1em!n'.I na het over
hjden van onz geharde brc)~r, zwJger en oom 
zijn v.·ij U 1.eer danld"':lat. 

Familie OSSE 

Losser. 27 mei 1971 


