
Dankbare herinnering aan 

WILLEM OSSEFORTH 
weduwnaar van 

WILLEMINA SNIJDERS 

HIJ werd geboren te Coevorden op 
3 oktober 1910. Hij overleed, gesterkt 
door de Sacramenten der zieken. op 
1 mei 1990 in het Medisch Spectrum 

Twente (A) op 79 jarige leeftijd. 
We deden hem uitgeleide, na de 
uitvaartmis in de St.Jozefkerk op 

7 mei. Daarna volgde de crematie
plechtigheid te Usselo. 

t 
Vader heeft altijd hard gewerkt voor 

zijn grote gezin, eerst 1n Orante en 
vanaf 1966 in Enschede. Eerst werkte 
hij hier in de textiel en daarna 22 jaar 
in de bouw. - Vooral door zijn werk 
drukte hij zijn zorgzaamheid uit. 

Als kinderen hebben we mooie her
inneringen aan de gezelligheid en 
huislijkheid, waaraan vader maar ook 
moeder toen bijdroegen. 

Hij kon zich heel principieel opstel
len en had 'n sterk gevoel voor recht 
en onrecht. Hij had er moe!te mee zijn 
gevoelens in woorden te uiten en hij 

kwam daardoor wel eens anders over 
dan hij bedoelde. Maar hij stond ook 
klaar om te helpen. 

Elke vrijdagmiddag was hij present 
om te kaarten. Ook viste hij graag : 
bij Denekamp of In de Berkel. En niet 
zonder sukses. - Vla de TV volgde hij 
graag het voetballen. 

Zijn ziekte heeft hij dapper gedra
gen. Tot voor een week had hij goede 
moed. Hij schafte zich zelfs nog een 
nieuw horloge aan en maakte toe
komstplannen. - Toen bleek dat hij 
definitief afscheid moest nemen. ont
ving hij de Sacramenten der zieken. 
In vrede overleed hij 'savonds 1 mei. 

We mogen erop vertrouwen dat God 
hem uit de slaap van de dood zal 
wekken voor een Morgen, die eeuwig 
zal duren. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

WIJ danken allen hartelijk die ons na 
het overlijden en de uitvaart van onze 
fijne vader en lieve opa hun blijken 
van deelneming gaven. 

Zijn kinderen en kleinkinderen. 


