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Hij werd geboren te Denekamp op 11 
augustus 19:>1 en is overleden te Olden· 
zaal op 15 april 1980, tijdig gesterkt door 
het Sacrament der Zieken. Vrijdag 18 april 
hebben wij afscheid van hem genomen 
tijdens de gezongen Uitvaartdienst in de 
St. Antoniuskerk te Oldenzaal en hem be· 
geleid naar Usselo, waar de crematie 
plaats vond. 

Als een verlossing uit een slopende en 
pijnlijke ziekte is de dood over hem ge· 
komen. Voor het laatst opgenomen in het 
ziekenhuis op de 48ste gedenkdag van 
hun huwelijk, heeft hij daar in alle ver· 
trouwen zijn leven aan God teruggegeven. 
Wij, zijn vrouw en kinderen, geloven dat 
het zo goed is. Zijn neergang en dood heb· 
ben we meebeleefd en ook de woorden 
van troost die vader vanaf zijn ziekbed tot 
ons sprak. Als je zo uit dit leven mag ver
trekken dan Is dat ook genade. 
Gerhard Vos heeft tijdens zijn leven vele 
ziektes moeten doormaken, maar ondanks 
dat heeft hij altijd zijn vriendelijke en vro
lijke karakter weten te behouden. Hij was 
een echte vader, huiselijk en behulpzaam. 
Hij had om zo te zeggen niets voor zich· 
zelf maar alles voor zijn vrouw en kinde· 
ren. De liefde voor de natuur wist hij op 

zijn kinderen over te brengen. Hij leerde 
hen tuinieren, omgaan met duiven en ka· 
naries en konijnen verzorgen. Wat hij hen 
ook leerde was omgaan met verdriet en 
pijn. Als hij daar zelf onder leed, dan 
praatte en zong hij deze weg. Nog herin
neren wij ons hoe hij dan zei: .,Wo man 
singt, legt man sich nieder. Böse Menschen 
haben keine Lieder". Hij was bescheiden 
en zachtzinnig, attent en liefdevol voor zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
Gerhard Vos was ook een diepgelovig 
mens. Toen hij door zijn ziekte niet meer 
naar de kerk kon, kwam de kerk bij hem. 
Geregeld ontving hij de laatste jaren de 
H. Communie aan huis. Toen zijn ziekte 
verergerde vroeg hij zelf om bediend te 
worden en alles bad hij dapper mee. Wij 
zullen zijn vertrouwde aanwezigheid node 
missen. Maar wij zijn God ook dankbaar, 
dat wij zo'n goede man, vader en opa zo
vele jaren in ons midden mochten hebben. 
Hij was niet bang voor de dood, die hijzelf 
ook zag als een verlossing. Moge God 
zijn trouwe dienaar tot Zich nemen en hem 
voor altijd belonen voor de goede zorgen 
in dit leven aan ons besteed. 

Voor uw belangstelling en medeleven, on· 
dervonden tijdens de ziekte en bij het over· 
lijden van mijn geliefde man, onze zorg· 
zame vader en opa, 

Gerhardus Franciscus Vos 
betuigen wij u allen onze hartelijke dank. 

FAMILIE VOS 
p.a. Nieuwstraat 19, Oldenzaal. 




