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Ter herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES HERMANUS 
PRINSEN 

echtgenoot van 
Anna Bertha ten Tije 

Hij werd geboren op 28 mei 1921 te 
Hengelo (Ov.) en overleed in het Zieken
huis te Enschede op 12 januari 1993. 
De Eucharistie bij zijn Uitvaart werd ge
vierd in de St. Jozefkerk te Enschede op 
15 januari, waarna de crematie volgde 
te Usselo. 

Het leven van Ben Prinsen is vooral de 
laatste twintig jaren niet gemakkelijk 
geweest. Met zijn echtgenote is hij in 
een gelukkig huwelijk 38 jaar getrouwd 
geweest en samen hebben zij al hun lief 
en leed gedeeld. Toen zijn gezondheid 
nog goed was, heeft hij in de metaal, in 
de textiel en als verzekeringsagent ge
werkt. Maar reeds op vijftigjarige leeftijd 
moest hij zijn werkzaamheden stoppen, 
omdat een steeds verder gaande long
ziekte het leven voor hem en zijn vrouw 
grotendeels ging beperken tot hun eigen 
huis. Wat hij aan het allernoodzakelijkste 
om te leven - lucht in de longen en zo 
in het eigen lichaam - nodig had, werd 

hem steeds moeilijker gegeven. Toch 
bleef hij een opgewekte mens, blij met 
het bezoek van mensen, belangstellend 
voor alles om zich heen, dankbaar voor 
de grote steun die hij van velen kreeg, 
vooral van zijn geliefde echtgenote. 
Zijn gelovig staan in het leven beleefde 
hij door trouwe kerkgang, zolang zijn 
krachten dit nog toelieten. Vanuit dit ge
loof kon hij ook de kracht vinden om 
samen met zijn vrouw deze afmattende 
ziekte zoveel jaren te dragen. Toen hij 
direkt na Kerstmis weer terug moest 
naar het Ziekenhuis, was hij zich ervan 
bewust, dat zijn levenseinde nabij geko
men was. Op dinsdagmorgen 12 januari 
is hij heel rustig gestorven. Wij mogen 
biddend vertrouwen, dat de Goede God 
het lijden van deze mens tot de heerlijk
heid in Zijn Vaderhuis heeft opgeheven 
en aan hem nu de vrede en rust voor 
altijd in Zijn nabijheid gegeven mogen 
worden. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve echt
genoot ben ik U zeer dankbaar. 

Mevr. A. B. Prinsen - ten Tije 


