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Tot dankbare gedachtenis aan 

JOSEF ROTMANN 

Hij werd geboren op 9 juli 1928 te 
Epe (Old.). - Onverwacht is hij thuis 

gestorven op 11 oktober 1984 te 
Enschede. 

Na de uitvaartmis in de H.Geestkerk. 
hebben wij op 15 oktober afscheid 

van hem genomen in de aula van het 
crematorium Twente te Usselo. 

Elk mens wordt geboren om iets 
goeds van zijn leven te maken: ieder 
mens probeert dat op zijn eigen wijze 

Ook hij heeft dat gedaan: in onze her
innering zal blijven z·n goede zorg voor 
moeder. vooral sinds het overlijden 
van vader· in onze herinnering zal blij
ven zijn grote inzet voor verschillende 
verenigingen. zijn trouwe dienst aan 
de Losserse Motor- en Fietsclub en 
de Reserve Politie: in onze herinne
ring zal blijven een mens. die in fami 
liekring of op zijn werk altijd bereid 
was zijn diensten aan te bieden. op 
wat voor tijd of moment ook. 

Een mens die zich uitte naar anderen. 
door te dóén. niet in woorden. 

Wat hem bezighield, - aan geluk 
of verdriet - verwerkte hij alleen. voor 
zichzelf. Alles in zijn leven kreeg een 
plaats. diep in zijn hart en daar bleef't 
geborgen. Als familie. collega of als 
vriend had je soms graag willen delen 
in zijn levenservaringen, zeker op mo
menten. dat hij het moeilijk had. 
Een man. die alleen door het leven 
ging, alleen op reis ging. En tóch zal 
hij in zijn leven een .Reisgenoot' heb
ben gehad. Iemand aan Wie hij zijn 
leven toevertrouwde. Hij was 'n gelo
vig mens. die zich God nabij wist 

WIJ BIDDEN: dat wat hij geleefd en 
gedaan heeft, ten goede zal komen 
aan ons allen. Dat hij in alles. waarin 
hij groot is geweest. tot ons mag blij
ven spreken. juist nu hij gestórven is. 
Dat door zijn dood onze verbonden
heid met elkaar mag groeien. 

Want sterker dan de dood is immers 
de liefde. 

Wij willen U hartelijk danken voor Uw 
belangstelling en medeleven. 

Familie Rotmann 


