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'n Dankbare herinnering aan 

HERMAN VAN DER WONING 

echtgenoot van 

JOHANN A ROSENS 

Hij werd geboren op 29 juli 1906 te Losser. 
Hij stierf p lot seling op 5 januari 1985 in zijn 
woning aan de Glindestraat te Oldenzaal. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens 
een Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk, 
waarna we hem begeleid hebben naar het cre
matorium te Usselo. 

*** 

Jezus zegt: "wie in Mij gelooft, zal eeuwig le
ven hebben ". 
Pa heeft deze woorden vorm gegeven in zijn 
hele levenshouding. Door zijn gemoedelijk
heid en hartelijke omgang geloofde hij in men
sen : in zijn vrouw en kinderen en op het werk 
in degenen die aan zijn zorgen werden toever
trouwd. 
Pa was de doe-het-zelver bij uitstek. Altijd was 
hij bezig , voor eigen plezier, maar zeker ook 

voor anderen. Dienstbaarheid stond hoog in 
zijn vaandel. Dat is een christelijke opdracht 
en zo heeft pa op zijn geheel eigen manier 
mee kunnen werken aan de bewoonbaarheid 
van onze wereld. 
Hij hield van zijn tuin, h ij hield van bloemen 
en planten. Alles wat de natuur aan schoon
heid en vreugde kon geven legde hij vast op 
dia 's. 
Zingend en musicerend kon hij d or het leven 
gaan. 
Zijn geestelijke energie vond Pil in het gebed 
en zijn wekelijkse kerkgang. 
Wij zijn hem dankbaar voor alle liefde en zorg, 
die hij samen met moeder heef t gegeven. Wij 
blijven aan hem denken in onze verhalen over 
hem en in de fijne herinneringen , d ie we van 
hem hebben. 

We vragen de Heer van alle leven, dat Hij pa 
de rust en de vrede mag geven, die hij zeker 
verdiend heeft. 

Voor de vele blijken van belangstelling en me
deleven bij het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa, zeggen wij u on
ze oprechte dank. 

J.F. v.d. Woning-Rosens 
Kinderen en kleinkinderen. 


