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In dankbare herinnering aan 

PHILIP VONK 

echtgenoot van 

Anja Aris en vader van Marjolein 

Hij werd geboren te Berkel-Roderijs op 
1 oktober 1950 en overleed plotseling in het 
Ziekenhuis "Ziekenzorg" te Enschede op 
24 augustus 1982. Na een Eucharistieviering 
in de Martinuskerk te Losser was zijn laatste 
gang naar het crematorium in Usselo. ... 
Philip was een hartelijke en hardwerkende 
jonge man. voor Anja en zijn dochtertje, 
maar ook voor de Losserse gemeenschap. 
Hij heeft zich volledig ingezet voor de Los· 
serse jeugd; bij alles wat de Katholieke 
Jeugdraad organiseerde was Philip aanwe
zig, niets was hem te veel. 
Hij wist tijd te maken voor de opbouw van 
het µarochieleven. Veel mensen hebben hem 
leren kennen op de Groot-huisbezoek-avon
den. En dat alles deed hij met grote ijver en 
pi ichtsbesef. 

Hij kon dit doen, omdat de dienstbaarheid 
gedragen werd door een groot vertrouwen in 
mensen en een warme vriendschap voor de
genen die net iets meer willen dan het alle
daagse. Hij had een flinke dosis bereidheid 
om te luisteren en kon op een niet te evena· 
ren wijze spanningen doorbreken. zaken re
lativeren. Dat maakte hem bemind bij zijn 
kolega's op het werk. 
Op zijn geheel eigen wijze heeft Philip mee· 
gewerkt aan de bewoonbaarheid van een 
stukje wereld, een christelijke opdracht. 
Zoals hij was, zo leeft hij in ons voort. 

Door onze tranen heen zijn we hem innig 
dankbaar. En in hetzelfde geloof, waarin hij 
ons altijd eenvoudig en oprecht is voorge
gaan kunnen we bidden: 
Goede God, wij vertrouwen zijn leven aan u 
toe, schenk hem de vreugde van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde en help ons te 
blijven vertrouwen op de toekomst en elkaar 
tot steun te zijn. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid in deze 
moeilijke dagen zijn we u erg dankbaar. 

Anja, Marjolein en 
familie. 




