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Hij werd geboren op 1 februari 1923 te 
Losser en overleed op 28 maart 1982 te 
Oldenzaal. Op 1 april werd de uitvaart voor 
hem gehouden in de Emmauskerk. waar
na de begrafenis volgde. 

Hij was een lieve man voor zijn vrouw 
en een zorgzame vader voor zijn kinderen. 
Ondanks zijn zwakke gezondheid heeft hij 
dag en nacht voor zijn gezin gewerkt. 
Hier leefde hij voor. dat was hem alles. 
Gastvrij voor iedereen, onderscheid ken
de hij niet. Iedereen mocht hem hierom 
ook, maar vooral om zijn milde, vrede
lievende karakter. 
Voor zichzelf was hij te bescheiden. Hij 
klaagde nooit en verwerkte zijn tegen· 
slagen In alle stilte. Maar vooral zijn 
sterke wil om te leven en te zorgen voor 
zijn gezin, heeft hem staande gehouden. 
Vader, we waren trots op je en dat zullen 
we altijd blijven. We konden tegen jou 
zeggen dat je een vader was, je hebt je 
taak vervuld zoals niemand anders dat 
had kunnen doen. 
Nu ben je gestorven en zijn we stil en 
verdrietig, maar ook dankbaar dat God je 

uit het lijden verlost heelt. Je blijft voor 
moeder en voor ons onvergetelijk. 
Nu moeten we je uit handen geven en 
bidden: God, met dit sterven is veel mild· 
heid en begrip onherroepelijk uit ons 
leven verdwenen. Toch past ons verwon
dering en dank om het beeld dat dit leven 
nalaat, om alles wat het aan goedheid uit· 
straalde. Wij bidden U, dat hij geborgen 
mag zijn in U, die begin en einde bent 
van al wat is tot in eeuwigheid. Amen. 

Voor uw blijk van medeleven na het over
lijden van onze lieve man, vader en opa, 

zeggen wij u onze hartelijke dank. 

A. J. TH. VOS· BEUVINK 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, april 1982 
Staringstraat 16 




