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Een dankbare en respectvolle nagedachtenis 

aan 

ANTONIUS VOSSEBELD 
sinds drie weken weduwnaar van 

FREDERIKA MARTINA HORSTINK 

Hij werd geboren te Hengelo Ov op 27 septem
ber 1895. Daar leefde en werkte hij en daar 

werd hij oud en stierf hij op 27 mei 1983 
in de leeftijd van 87 jaar. 

Een man van karakter was hij. 
Een man met een zeer sterk bewogen sociale 
inslag. Op basis van een weloverwogen en diep· 
doordachte geloofshouding. 
Hij vroeg weinig voor zichzelf, maar zette zich 
des te meer In voor de maatschappij en zijn 
gezin. Ondanks de handicap van zijn chron ische 
bronchitis was het zó dikwijls overdag werken 
en zich inzetten voor personen en gezinnen In 
moeilijkheden via de organisaties van de Re· 
classer ing en de Vincentiusvereniglng, en daar
na tot laat in de avond, diep in de nacht veela l 
In de kleermakerij voor de klanten, voor Moe
der en de kinderen dus. 
Voor zichzelf vroeg hij niet veel. HIJ sprak zich 
weinig uit wat betreft zijn e igen verlangens en 
wensen. 
Zijn denkwijze over de ontwikke ling van Kerk . 
ge loof en gelov ig leven was uitgesproken ont· 
wikkeld en bij-de-tijd , en door hemzelf beschre· 
ven in correspondentie met het toenmalig pas
toraal Conci lie van Nederland. 
Als kleermaker haalde hij kort voor zijn vijf tig· 
ste Jaar het meesterdiploma. om daardoor ook 
les te kunnen geven en examens te mogen af· 
nemen. 
Hij kwam fel In verzet en opstand tegen on· 
recht, list en bedrog. en kwam altijd op voor 
de armen, de zwakken en de kans lozen. 

Hij heeft heel wé lbewust in Huize Hooghagen 
de liturg ie in de kapel meegevierd zolang als 
het kon . Hij was daar zeven jaar de co llectant. 
Toen hij de ziekte en het sterven van zijn 
vrouw had meegemaakt, was er voor hem maar 
één wens: dat ook zijn eigen leven zo spoedig 
mogelijk voltooid zou mogen worden. 
Binnen drie weken na Moeders sterven en be
grafenis is Vader heel rustig en overgegeven 
van ons heengegaan. 
Wij vierden ook voor hem de H. Eucharistie ten 
Uitvaart in zijn oude en vertrouwde parochie
kerk van Onze Lieve Vrouw op 31 mei 1983 en 
legden hem te rusten in het nog zo verse graf 
van Moeder aan de Deurnlngerstraat. op de 
R. K. Begraafplaats. 
Ook voor hem is het nu volbracht. Dat God 
hem In het eeuwig leven weer mag veren igen 
met Moeder en al de dierbaren, en hem rust en 
vrede geven. 

Onze Vader Wees gegroet 

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige 
licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in 
vrede. Amen. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze l ieve vader. groot· en overgrootvader 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Hengelo Ov, mei 1983 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 




