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In dankbare herinnenng aan onze broer, 

zwager en oom 

Alphans Maria Gerardus 
Wenseslaus Assen 

Alphons werd geboren te Ambt Delden op 16 septem· 
ber 1948 en overleed na een kort ziekbed 10 het 
Streekz1ekenhws Midden Twente te Hengelo (0) op 
1 apnl2000. 
Op 6 april hebben w1j tiJdens de Eucharistievienng 10 
de paroch1ekerk van Onze Lieve Vrouw van AltiJd· 
durende Bijstand te Bentalo afscheid van hem geno· 
men, waarna we hem hebben begele1d naar zijn laat· 
ste rustplaats op het parochie kerkhof. 

Geboren als de vierde zoon in het gez1n h1elp hij al 
vroeg mee op de boerderij . Hij hield van de natuur en 
zat zomers graag te vissen aan de beek. Alphons hield 
van eenvoud en was tamelijk teruggetrokken. Hij was 
geen man van veel woorden en kon zich moeilijk ui· 
ten. In 1994 en 95 kreeg hiJ de grootste klappen te 
verwerken. Hij verloor binnen 9 maanden zijn beide 
ouders en daartussen raakte hij door een ongeval ook 
nog zijn been kwijt. Ondanks dat alles kwam er nooit 
een klacht over zijn lippen. 
Het liefst hield hij alles bij het oude en was blij dat 

Josephien voor hem bleef koken. Herman bracht hem 
het eten thuis en kwam vaak een praatje maken De 
zondagen als Rinus en Maria op visite kwamen 
waren heel belangrijk voor hem. de koffie stond dan 
ook altijd klaar. Ook Mariët en Jan besteedden de 
nodige zorg aan hem. Het liefst was hij thuis op de 
boerderij en de weinige keren dat hiJ u1tging waren de 
veijaardagen in de famfie. Maar hiJ w1st wel de meeste 
nieuwtJeS te vertellen. 
Tot eind februari deed hiJ nog zelf de boodschappen 
en reed dan met ZIJn auto een e10d om, zodat hij van 
de natuur kon gemeten. 
Hij kon je precies vertellen wie er maïs had gepoot, 
waar men had gekneusd en wie er het gras gemaa1d 
had. Door het lezen van 'de Boerderif bleef hiJ op de 
hoogte van wat er op het landbouwgebled te doen 
was. Hij was voor Henk een vraagbaak bij alles wat 
er op de boerderij gedaan moest worden. HiJ vertelde 
wanneer er gebouwd of gezaaid moest worden. 

Zijn plaats is leeg. 
Nooit meer het maisland loskrabben, noo1t meer hooi 
schudden. Alphons bedankt voor alles, we zullen je 
missen. 

Voor het meeleven bij het afscheid van Alphoos wil· 
ten wij u hartelijk danken. 

Fam. Assen. 


